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Д О Г О В О Р 
 

Днес, ……………. г., в Стара Загора, между:  

Търговско-промишлена палата - Стара Загора,  

представлявана от: Олег Стоилов - Председател, 

със седалище: гр. Стара Загора, ул. Г. С. Раковски, 66 

ИДН по ДДС BG 123047654, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

……………………………............................................……., 

представлявано от: ……………………., …………………………                                    

със седалище: ………………………………………………………….  

ЕИК ……………………………………………………………………...…… 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
се сключи настоящия договор за следното: 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Този договор се сключва за целите на изпълнение на проект WINET - Trade and Innovation 
in Wine Industry BSB - 638, съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество 
Черноморски басейн 2014-2020. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществи проучване на развитието на 
лозаро-винарския сектор в Югоизточен и Североизточен регион за развитие, които са част 
от Черноморския басейн. 

 
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. Проведе проучване за развитието на лозаро-винарския сектор в Югоизточен и 
Североизточен регион за развитие. 

2. Да изготви доклад на английски език, обхващащ следните аспекти: 

 Кратка история на развитието на винопроизводството в България 

 Институционална рамка за развитието на винопроизводството в България - 
нормативна уредба, политики за финансова подкрепа, управление на лозята и 
винопроизводството, организации и институции, работещи за развитие на лозаро-
винарския сектор в Югоизточен и Североизточен регион за развитие 

 Винени региони и местни сортове в Югоизточен и Североизточен регион за 
развитие 

 Профили на винарни в Югоизточен и Североизточен регион за развитие 

 Анализ на винопроизводството в Югоизточен и Североизточен регион за развитие 

 Тенденции в търговията с вино 

 Винен туризъм  

 Перспективи за развитие на лозаро-винарския сектор в Югоизточен и 
Североизточен регион за развитие 

3. Да извърши проучването до края на месец октомври 2019 като предостави доклада в 
pdf формат. 
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4. Да предоставя регулярно информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на проучването. 

5. Да обсъжда регулярно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-нататъшни действия в проучването 

6. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящи посещения на обекти и 
организации.  

7. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности в 
процеса на работа. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълни следните дейности: 

8. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за изпълнение на 
дейностите.  

9. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите.  

10. Да заплати съответната сума съгласно т. 11 от настоящия договор. 

 

IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

11. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този договор е 
19 558,00 лв. (деветнайсет хиляди петстотин петдесет и осем лева), което е крайна 
цена. 

12. Всички пътни разходи във връзка с изпълнение на този договор са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

13. Плащането се извършва еднократно след предаване на доклада и подписване на 
приемо-предавателен протокол.  

14. Цената се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………, клон ……………………….., IBAN: ……………………………………………………  
  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

15. Всички спорове по този договор се уреждат от страните по взаимно споразумение, а 
ако това е невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния съд. 

16. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

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

 
 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
 
.................................. .................................. 
………………………………… Олег Стоилов 


