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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША” 
 

гр. София, ул. „Антим І” № 17, тел. 029895377 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

 
 Днес, ......................, в гр. София се подписа настоящото споразумение за партньорство, между: 

ДИРЕКЦИЯ на ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“, ЕИК 130044740, с адрес гр. София, 

ул. „Антим І“ № 17, представлявана от д-р инж. Анна Петракиева - Директор на Дирекция на 

Природен парк „Витоша“ и Марияна Ятанска – гл. счетоводител, от една страна, наричана в 

настоящото споразумение Първи партньор 

и 

……….. , с представител ………..ЕИК…… с адрес …….., от друга страна, наричан в 

настоящото споразумение, Втори партньор 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО - С настоящото споразумение партньорите 

обединяват усилията си за извършване на съвместна дейност за ремонт, поддръжка на парковата и 

туристическа инфраструктура на................................................................., находящ се на територията на 

Природен парк „Витоша“ 

 

ІІ. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО - Срокът на действие на настоящото споразумение е две 

години , считано от датата на подписването му. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЪРВИЯ ПАРТНЬОР 

1. Има право да осъществява текущ контрол при изпълнение на дейностите по настоящото 

споразумение за партньорство, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на Втория 

партньор и при необходимост да взема управленски решения, които са извън компетентността на 

Втория партньор. 

2. Има право на информация за изпълнението на услугата предмет на настоящия договор. 

3. Поема задължението да съгласува и координира всяка дейност на Втория партньор, 

предмет на настоящото споразумение, преди всяко мероприятие. 

4. Поема задължението да извършва мониторинг на дейностите по настоящото споразумение 

за партньорство, относно осиновения обект .......................................... 

5. Има право да иска от Втория партньор да изпълни дейностите по поддръжка, предмет на 

настоящото споразумение, без недостатъци и без отклонение от уговореното по начин, позволяващ 

постигане на целите, изискванията на Първия партньор. 
6. Има право, когато Вторият партньор се е отклонил от предвидените в настоящото 

споразумение дейности и с това е причинил повреди на осиновения обект да изиска възстановяване 

на осиновения обект във вид съответстващ на изискванията на ДПП „Витоша“. 

7. Има право при съгласие от страна на Втория партньор да популяризира и рекламира 

дейността му. 

8. Има право при неизпълнение на поетите с настоящото споразумение дейности от Втория 

партньор да прекрати споразумението и да не подписва друго със същия партньор.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВТОРИЯ ПАРТНЬОР 

Поема задължението с доброволен труд и собствени средства и материали, да извършва 

необходимите дейности за поддържане на осиновения обект, както следва:  
 

1. .................................................................................................................................................... 

2. Поема задължението да поддържа и почиства избрания обект периодично през цялата година. 

3. Поема задължението да съгласува с Първия партньор всяка дейност, предмет на настоящото 

споразумение, преди нейното осъществяване. 

4. Поема задължението да информира Първия партньор за изпълнението на услугата, предмет на 

настоящото споразумение. 
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5. Поема задължението да изпълни дейностите по поддръжка, предмет на настоящото 

споразумение, без недостатъци и без отклонение от уговореното по начин, позволяващ 

постигане на целите и изискванията на Първият партньор. 

6. Има право да постави на видно място своя табела/табели, с която показва кой се грижи за 

обекта, след съгласуване с Първия партньор на вида и мястото за поставянето й. 

7. Има право да допълва осиновения обект с елементи на парковата инфраструктура след 

съгласуване с Първия партньор.  

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

1. Настоящото споразумение се прекратява: 

1.1. по взаимно писмено съгласие на страните по него; 

1.2. с писмено предизвестие, отправено до другата страна; 

1.3. при неизпълнение на поетите с настоящото споразумение дейности от страна на Втория 

партньор. 

2. Партньорството се счита за прекратено от датата посочена в писмения документ по някоя 

от клаузите по точка 1. 

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Отношенията между Партньорите се уреждат от разпоредбите на настоящото споразумение 

и от писмените анекси, съставени и подписани по установения със споразумението ред.  

2. Цялата кореспонденция, свързана с осъществяването на съвместната дейност, се получава 

от посочен от всяка страна представител, както следва: 

За ДПП "Витоша" 

гр. София, ул. "Антим І" № 17 

д-р инж. Анна Петракиева - директор 

тел. 02 989 53 77; e-mail: park@park-vitosha.org  

 

За ……… 

тел: ……….; e-mail: ………….. 

3. Страните изменят и допълват настоящото споразумение със съгласието на двете страни с 

допълнителни писмени споразумения (анекси, констативни протоколи), съставляващи неразделна 

част от споразумението  

 

Настоящото споразумение за партньорство се подписа в два еднообразни екземпляра – по 

един за всеки от Партньорите. 

 

 

ПЪРВИ ПАРТНЬОР:      ВТОРИ ПАРТНЬОР: 

 

ДИРЕКЦИЯ         ……………………….. 

НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

 

ДИРЕКТОР:        ПРЕДСТАВИТЕЛ:  

д-р инж. АННА ПЕТРАКИЕВА     …………………………. 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  

МАРИЯНА ЯТАНСКА 

mailto:park@park-vitosha.org

