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Д О Г О В О Р №   

 

 

Днес, ………………………г., в гр…………….., между: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ - 

гр. София, бул. “Христо Ботев” №17, ЕИК по БУЛСТАТ 000649519, представлявана 

от………………………………………….., упълномощен със Заповед № РД-

670/25.06.2012 г., от една страна 

И 

2………………………………………………………………………………………..., 

със седалище и адрес на управление  

,…………………………………………..ЕИК…………………., вписан в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел под № ………………….., том……., стр………, 

по ф.д. № ………………………, ЕФН № ………………, представлявано от 

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

в качеството му на …………………………., наричан по-долу СДРУЖЕНИЕТО, от 

друга, се сключи и подписа този договор, с който СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА 

СЛЕДНОТО:  

 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1. (1) Във връзка с изискванията на чл.5, ал. 2 от Наредба № 8 от 28.01.2006г. за 

условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов, 

ИАРА предоставя след подадено заявление на СДРУЖЕНИЕТО бланки на билети за 

любителски риболов за разпространяване чрез специализираната електронна система 

на ИАРА, за срока и при условията на този договор, НАРЕДБА № 8 и Тарифа за 

таксите, събирани по ЗРА /Тарифата/.  

(2) СДРУЖЕНИЕТО приема да разпространява предоставените от ИАРА бланки на 

билети за любителски риболов,  при условията на този договор и разпоредбите на 

НАРЕДБА № 8, срещу такси определени в Тарифата.  

(3) При предаване/приемане на предоставените по силата на този договор бланки на 

билети, страните съставят и подписват приемо-предавателен протокол, в който точно и 

конкретно се посочват вида и броя на бланките на билети за любителски риболов.  

(4) Плащането за издадени билети ще става до 10- то число на всеки следващ месец по 

сметка на ИАРА, след приспадане на предвидените намаления и отстъпки по чл. 22, ал. 

4 и чл.22а, ал. 4 от ЗРА. 

 

 БАНКОВА СМЕТКА: 

 IBAN   
 

 БАНКОВА СМЕТКА НА ИАРА:  
  

 IBAN  

 

 СРОК НА ДОГОВОРА 

 



 

Чл. 2 Настоящият договор се сключва за срок до отчитане на всички предоставени 

празни бланки на билети за любителски риболов, но не по късно от 15 януари на 

следващата календарна година.  

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИАРА. 

 

Чл. 3. ИАРА се задължава да предостави на СДРУЖЕНИЕТО потребителско име и 

парола за достъп до специализираната електронна система. 

Чл. 4. ИАРА информира СДРУЖЕНИЕТО за предоставения достъп, задълженията 

му по Наредбата и извършва инструктаж на определено от СДРУЖЕНИЕТО лице за 

работа със специализираната електронна система на ИАРА. 

Чл. 5. ИАРА се задължава в срок до 7 дни от подаването на Заявлението по чл. 5, ал.1 

от Наредба № 8 да предаде на СДРУЖЕНИЕТО заявените по брой и видове бланки на 

билети.  

Чл.6. ИАРА има право да прекрати достъпа до специализираната електронна система 

на СДРУЖЕНИЕТО при неизпълнение на някое от задълженията му по настоящия 

договор. 

Чл. 7. (1) ИАРА възстановява достъпа до специализираната електронна система след 

изпълнение на съответното задължение и заплащане на предвидените неустойки. 

(2) ИАРА има право да откаже достъп до електронната система, ако СДРУЖЕНИЕТО 

отново не изпълни някое от задълженията си по настоящия договор, след като му е бил 

възстановен достъпа по реда на предходната алинея. 

Чл. 8. ИАРА има право да следи броя на издадените билети и съответно преведените 

суми за тях. 

Чл. 9. (1) ИАРА има право да спре достъпа до системата в случай на профилактика 

или технически проблеми.  

(2) Спирането в случай на профилактика става след предварително уведомяване на 

СДРУЖЕНИЕТО, а при констатиране на технически проблеми при първа възможност. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО. 

Чл. 10. СДРУЖЕНИЕТО има право да получи в 7-дневен срок от подаване на 

заявлението, заявените по брой и видове бланки на билети. 

Чл.11. (1) СДРУЖЕНИЕТО се задължава да разпространява билетите за любителски 

риболов съобразно  правилата на ЗРА, Наредба № 8 и срещу такса, определена в 

Тарифата за таксите, събирани по ЗРА. 

(2) СДРУЖЕНИЕТО се задължава да издава билет на всеки поискал това, независимо 

дали е негов член или не. 

Чл.12. СДРУЖЕНИЕТО се задължава да внася сумата за издадените билети до всяко 

10- то число на всеки следващ месец по сметка на ИАРА, след приспадане на 

предвидените намаления и отстъпки по чл. 22, ал. 4 и чл.22а, ал. 4 от ЗРА. 

Чл.13. СДРУЖЕНИЕТО се задължава да предоставя на ИАРА платежен документ за 

всяко извършено плащане 

Чл.14. Ако на 1 (първи) януари на следващата година в СДРУЖЕНИЕТО са останали 

нереализирани празни бланки на билети за любителски риболов, СДРУЖЕНИЕТО се 

задължава да ги отчете на ИАРА при първи отчет, но не по-късно от 15 (петнадесети) 

януари. 

Чл.15.  СДРУЖЕНИЕТО се задължава да осигури необходимата техника за издаване 



 

и разпространяване на билетите за любителски риболов.  

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.16. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока за който е сключен; 

2. по взаимно съгласие между страните; 

3. с едностранно  7-дневно писмено предизвестие отправено до другата страна; 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение от страна на 

СДРУЖЕНИЕТО;  

5. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при 

неизпълнение от другата страна; 

6. при промяна в правния статут на ИАРА чрез нормативен или административен 

акт, издаден от горестоящ орган, която води до невъзможност ИАРА да изпълнява 

задълженията си по този договор – от датата на влизане в сила или издаване 

съответно на нормативния или административния акт. 

7. при промяна на нормативната уредба, уреждаща обществените отношения 

свързани с разпространението на билетите за любителски риболов. 

 

Чл. 17. (1) Едностранното разваляне на договора по т. 4 на предходния член, се 

допуска при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено 

изпълнение, съгласно условията по чл. 87 – 88 от ЗЗД. 

 

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 

писмено предизвестие до другата страна. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 18. СДРУЖЕНИЕТО внася гаранция за изпълнение в размер на 200 лв (двеста 

лева).  

Чл.19. (1) ИАРА има право да задържи гаранцията при неизпълнение от страна на 

СДРУЖЕНИЕТО на някое от задълженията му по този договор. 

 

(2) Задържането на гаранцията за изпълнение по ал. 1 не освобождава 

СДРУЖЕНИЕТО от задължението му да заплати неустойки по следващата глава от 

Договора. 

 

Чл. 20. (1) Гаранцията за изпълнение се връща на СДРУЖЕНИЕТО след 

приключване на изпълнението на настоящия договор и в случай, че не са налице 

основанията за задържането й по предходния член. 

(2) Връщането на гаранцията за изпълнение по предходната алинея става след изрична 

писмена молба за това, в която са посочени банкови сметки за възстановяване на 

сумата. 

ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 21. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за действията на трети лица – подизпълнители, 

като за свои действия. 

Чл. 22. (1) При забава в изпълнението на задължението си по чл. 13 СДРУЖЕНИЕТО 

дължи неустойка в размер на 1% от стойността на издадените билети за любителски 

риболов за всеки просрочен ден, след изтичане на срока за внасяне на сумите, но не 

повече от 10%.   



 

(2) При неизпълнение на някое от задълженията си по договора СДРУЖЕНИЕТО 

дължи неустойка в размер на 200 /двеста/ лева за всеки отделен случай. 

Чл. 23. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, 

ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл. 24 (1) Страните се съгласяват, че ще решават всички спорове по изпълнението на 

този договор чрез преговори в дух на сътрудничество. 

(2) По всички въпроси, неуредени с настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

 

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните. 

 

 

 ЗА СДРУЖЕНИЕТО:  ЗА ИАРА:  

 

 

        Началник-отдел  „РК” : 

 

 

/............................................./ 

           /име и фамилия/ 
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