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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
М И НИ С Т Е Р С Т ВО  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О  И  Х Р А НИ Т Е

„ С Е ВЕ Р О И З Т О Ч НО  Д Ъ Р Ж А В НО  П Р Е Д П Р И Я Т И Е ”  Д П  Ш У М Е Н
Т П  „ Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О   Ш У М Е Н ”

ДОГОВОР   № 2/12.01.2017 г.
ЗА АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес, 12.01.2017 г., в гр. Шумен  се сключи настоящият договор между:
1.Териториално поделение „ДГС Шумен”, ЕИК 2016174120019, със седалище и адрес на

управление: гр. Шумен, ул. “Петра“ , № 1, ет.5 представлявано от инж.Младен Манев - директор,
като упълномощено лице съгласно Заповед № 356/29.11.2016 год. на инж.Веселин Нинов в
качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН и
наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
Евгени Ганев Гандев, ЕГН……………, адвокат при Шуменска адвокатска колегия,  вписан

под ЛП№ ………………, със седалище и адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен, ул.“Добри
Войников”  №9-13,  кантора №19,   наречен за краткост по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ  на основание
Решение № 23/29.12.2016г. се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
 Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва

уговорена по-долу в настоящия договор консултантска дейност свързана със следните правни
консултации и друго допълнително правно обслужване, а именно:

-Правни консултации и друго правно обслужване по смисъла на чл. 6 и следващите от : :
“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски
възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43
от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г. …..посл. изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.)  на
„ДГС „Шумен“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една
година  считано от датата на сключване на договора свързани с дейността на Възложителя-
Абонат;

-Защита пред съответните органи в досъдебни и съдебни производства по трудови,
административни, административно – наказателни, наказателни, граждански, търговски и
изпълнителни дела свързани с дейността на Възложителя-Абонат;

Чл. 1.2. Настоящият договор има срок на действие за  от 12.01.2017 год. до 12.01.2018 год. и
влиза в сила от датата на неговото подписване от страните.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 Чл.2.1. Да дава правни консултации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ за срока на действие на

настоящият договор при поискване.
 Чл.2.2. Да започне извършване на възложената работа в срок не по-късно от 4(четири) часа

от предоставяне на необходимите данни.
 Чл.2.3. Да спазва конкретно уговорените срокове за извършване на съответната работа, а

когато това е невъзможно незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ за това, като договорят
нови такива.

 Чл. 2.4. Да извърши веднага и на място исканата устна консултация, освен ако правната или
фактическа сложност на поставения проблем изисква допълнително проучване и използване на
данни, за събирането на които е необходим определен период от време. В този случай
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя с точност до 16(шестадесет) работни часа времето за да предостави в
писмен вид вече дадената устна консултация  (предложението от кандидата в техническото
предложение)

 Чл. 2.5.Да пази търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, станали му известни при
или във връзка с извършваната работа за времето на действие на настоящия договор и до три години
след това.

 Чл.2.6.Да осъществява защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ пред съответните компетентни
органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно –
наказателни, наказателни,  граждански, търговски и изпълнителни дела свързани с дейността му,
съгласно общите разпоредби на законите и при спазване на професионалната етика, като в рамките
на един работен ден подробно информира същия за хода на процесите и необходимите мерки, които
следва да бъдат предприети.

Чл.2.7.Да отчита в края на всеки месец извършената от него дейност по договора с издаване на
съответния документ - Договор за правна защита и съдействие (ДПЗС-по образец съгласно
изискванията на Закона за адвокатурата), въз основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ
извършва плащането на уговореното в настоящия договор месечно възнаграждение.

Чл.2.8.Извършването на дейностите по настоящата абонаментна услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
задължително следва да осъществява на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на осем
астрономически часа  в дните определени за работни, като в така определената дневна
продължителност  се включва и защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ пред съответните
компетентни органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни,
административно – наказателни, наказателни граждански, търговски и изпълнителни дела .

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ
Чл.3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в

договорения срок пълната необходима и искана от последния информация за извършване на
работата или даване на консултацията, както и да осигури необходимото съдействие доколкото това
е във възможностите му.

Чл.3.2. Да плаща редовно и в срок  уговореното възнаграждение.
Чл.3.3. Да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички допълнително направени разходи, като

командировки, пътни и дневни /съгласно заповед на директора на стопанството/, когато са
непосредствено свързани с извършената консултация или работа доколкото те не влизат в
уговореното възнаграждение.

Чл.3.4.Да не предоставя на трети физически или юридически лица получената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информация, както и становищата по различни въпроси, без неговото изрично
съгласие.

Чл.3.5.За изпълнение на дейностите по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ,
предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, работно място отговарящо на изискванията за безопасни условия на
труд в административната си сграда, оборудвано с необходимото обзавеждане,  снабдено с
компютърна конфигурация и телефон, принтер, скенер,  факс, Интернет и консумативи .

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  И ПЛАЩАНЕ
Чл.4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ се задължава да заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

като възнаграждението за извършената от него работа сумата в размер на 500,00 лв. /петстотин
лева/ без включено ДДС на месец и обща сума за срока на действие на договора – 6000,00(шест
хиляди)лева без вкл. ДДС, като в тази сума не се включва дължимото от възложителя
възнаграждение за процесуалното му  представителят по досъдебни и съдебни производства
пред  граждански, административни, наказателни , арбитражни съдилища и пред КЗК , .



3

Чл. 4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ следва да заплаща  размера на уговорената в настоящият
договор сума до 10  число на месеца,  следващ извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ абонаментна –
правна услуга.

Чл.4.3. Ако поставеният проблем или исканата консултация представляват особена
юридическа или фактическа сложност, а както и за изготвяне на договори с интерес над 50 000
/петдесет хиляди лева./ лв. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ се задължава да заплати в срока на чл. 4.2.
от настоящия договор и допълнително възнаграждение, което се договаря конкретно между
страните и не може да бъде по-малко от възнаграждението определено по чл. 6, т. 8 от Наредба № 1
за минималните размери на адвокатските възнаграждения (09.07.2004год ДВ бр.64/2004г.) .

Чл.4.4. За явяване по дела свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, същият на
основание разпоредбите на чл. 6, т.11, предложение второ от Наредба № 1 за минималните размери
на адвокатските възнаграждения (09.07.2004год ДВ бр.64/2004г.), дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
отделно възнаграждение извън уговореното в настоящия договор. Размера на възнаграждението в
тези случай се определя на основание разпоредбите на Наредба №  за минималните размери на
адвокатските възнаграждения (09.07.2004год ДВ бр.64/2004г.) и чл. 64, ал.5 от ГПК.

Чл.4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ превежда съответното месечно възнаграждение по чл. 4.3.
и допълнителното възнаграждение по 4.4 от настоящия договор по следната сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN № BG90UNCR76301075563720;  BIC-UNCR BGSF, при „Уникредит
Булбанк” АД клон Шумен, или изплаща същото брой, срещу представен ДПЗС съгласно одобрен
от АК образец или фактура.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.5.1.С изтичане на неговия срок.
Чл.5.2.При прекратяване на юридическото лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ по реда на ТЗ и

ЗГ.
Чл.5.3.По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма.
Чл.5.4.Всяка от страните може да прекрати договора с тримесечно предизвестие изпратено

писмено до другата страна.
Чл.5.5.В случаите когато договорът бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,

последният се задължава да възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ съответната част
от предварително платената сума  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ.

Чл.5.6.В случаите когато договорът бъде прекратен от едностранно страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, същият се задължава да изплати дължимото тримесечно
възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  независимо от обема на  работата извършена до момента на
прекратяване  на договора.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.6.1. За целите на настоящия договор, страните се договарят да разбират употребените в

него думи и изрази по следния начин:
- “правни консултации” -  даване на каквито и да е било устни /включително и по телефон/

и/или писмени становища, мнения, съвети, съображения, указания, и др. свързани с действащото
или отмененото законодателство в страната и/или в чужбина, независимо от съответния правен
клон; изготвяне на договори, заявления, молби, пълномощни и други писмени актове; предоставяна
на справки /устни или писмени/ относно нормативни или други актове на органите на държавното
управление или на съдебната власт.

- “работа”  или “услуга” – независимо от словосъчетанието, което е употребено – всяка
дейност включително и “правна консултация”, осъществена по искане на или в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо дали се заключава в
предприемане на фактически действия или даване на съвети и оказване на съдействие.

- “незабавно” – не по-късно от един час от узнаване на съответната информация или проблем
или извършване на съответната работа.
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Чл.6.2. Изменение и допълнение на настоящия договор може да се извършва само с
допълнително писмено споразумение подписано от страните по договора.

Чл.6.3. Страните по настоящия договор се договориха да решават възникналите проблеми по
прилагането, действието и прекратяването му в духа на добрата воля и взаимноизгодното
договаряне,  а когато това се окаже  невъзможно по реда на гражданското законодателство на
Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ-АБОНАТ:……П……………….          ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………П………….

Ръководител счет. отдел: ………П………………


