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/П Р Е П И С/ 

ДОГОВОР № 98 

за абонаментно поддържане на програмни продукти  

 

Днес, 18.12.2018 г., в административната сграда на Централно управление на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, гр. Шумен, между: 

1. „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен (СИДП ДП), със 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен-9700, община Шумен, област Шумен, ул. 

“Петра” № 1, вписано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 201617412, 

управлявано и представлявано от инж.Веселин Маринов Нинов- директор, и …чл. 2, ал. 2 

ЗЗЛД… – РФО - гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП - Шумен, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ-АБОНАТ, от една страна 

и 

2. “НЕК - КУЛИШЕВ, ЛЕВИЧАРСКА“ СД с ЕИК: 831393043, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: област София 

(столица), община Столична, гр. София, район „Възраждане“, ул. „Българска морава“ № 100, 

гр. представлявано от Елиана Димитрова Левичарска и Атанас Красимиров Кулишев, в 

качеството им на управители на дружеството, с начин на управление – заедно и поотделно, 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, от друга 

страна, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

I.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-СЕРВИЗНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ приема срещу заплащане да извършва: „Абонаментно поддържане за 

2018 г. – 2019 г. на счетоводен софтуер „Ривал”, вкл. актуализация на счетоводен 

софтуер „Ривал” и прилежащите му модули, оказване на системна помощ при 

месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със 

софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули 

в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; 

Периодично обновяване на счетоводния софтуер и прилежащите модули, вследствие на 

изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на 

абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови 

версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и 

ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен.“ 

I.2.Абонаментното поддържане не включва поддръжка на хардуера на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ, както и доработване на програмни продукти. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНОТО 

ПОДДЪРЖАНЕ 

 

II.1.Работата по абонаментното поддържане на програмните продукти предмет на този 

договор се извършват при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ – на административните адреси на 

Централното управление и тези на съответните 18 териториални поделения. 

II.2.Абонаментната такса осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ  един път 

месечно за четири часа извършване на профилактични прегледи по работата на продуктите, 

или отстраняване на проблеми, нарушаващи нормалното им функциониране. 

II.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ след получаване на писмено 
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или устно съобщение (телефон, телефакс, телеграма) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ, се 

задължава да изпрати свой представител в тридневен срок, в рамките на работното време, за 

оказване на помощ. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

III.1.Да обезпечава поддържането в работоспособно състояние внедрените програмни 

продукти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ  включващо: анализиране на възникнали 

аварийни ситуации и даване препоръки за действие, проверка на физическата цялост на 

базите, проверка на логическата комплектност на базите, пренастройка на инсталациите. 

III.2.Да оказва помощ при отстраняване на проблеми и ситуации качествено по начина 

и в сроковете съгласно  представеното техническо предложение и приетата техническа 

спецификация неразделни части като приложения съответно №2 и №3  към настоящия 

договор. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ   

 

IV.1.Да осигурява достъп на специалисти от СЕРВИЗНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ до 

внедрените програмни продукти. 

IV.2.Да осигурява свои специалисти, работещи с продукта за информиране на 

специалистите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, относно ситуацията, 

при която работоспособността на програмния продукт е нарушена. 

IV.3.Да не допуска оказване на помощ при нарушена работоспособност на продукта от 

лица, които не работят в ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ. 

IV.4.Да заплаща месечната такса за абонираните програмни продукти. 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

V.1.Страните определят месечна такса за поддържане на абонираните програмни 

продукти да е в размера посочен в ценовото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-

СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, неразделна част като приложение №1 към настоящия 

договор за всеки обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ, обособен в отделно населено 

място, както следва: 

V.1.1. Единична цена за абонаментно месечно обслужване за Централното управление 

на СИДП ДП - Шумен в размер на 400 лв. (четиристотин лева) без ДДС. 

V.1.2. Обща месечна цена за абонаментно месечно обслужване за 1 ТП ДЛС/ДГС (едно 

териториално поделение „Държавно ловно стопанство“/“Държавно горско стопанство“) в 

размер на 200 лв. (двеста лева) без ДДС. 

V.1.3. Обща цена за 12 (дванадесет) месеца за абонаментно месечно обслужване за 

Централно управление и 18 (осемнадесет) Териториални поделения ДЛС/ДГС на СИДП ДП 

– Шумен в размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС. 

V.2.Таксата се дължи от посочената начална дата на поддържане. Изплаща се до 10-то 

число на текущия месец, чрез платежно нареждане, въз основа на фактура. 

V.3.В договорените цени не е включен данък добавена стойност. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

VI.1.При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си по този договор, 

неизправната страна дължи неустойка в размер на абонаментната такса за три месеца. 
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VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

VII.1.Изменения в настоящия договор могат да се правят от страните с подписване на 

допълнително съглашение. 

VII.2.Всяка от страните може да прекрати този договор с едномесечно писмено 

предизвестие след изтичане на договорения срок по т.6. 

VII.3.В случай, че не постъпи предложение за прекратяване до един месец преди 

изтичане на абонаментния период, договора автоматично продължава действието си. 

VII.4.Възникналите спорове по изпълнение на настоящия договор се уреждат по 

споразумение чрез преки преговори между страните, а при не постигане на такова по 

арбитражен ред. 

VII.5.За неуредените в този договор положения се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

други действащи нормативни документи в тази насока. 

VII.6.Договора влиза е със срок една година считано от датата на подписването му от 

страните. 

VII.7.Настоящия договор е изготвен в два еднотипни екземпляра, по един за всяка 

страна. 

 

 

Приложения №1: Ценово предложение на изпълнителя-сервизна организация. 

          №2: Техническо предложение на изпълнителя-сервизна организация. 

          №3: Техническа спецификация на възложителя абонат 

 

 

 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ:  1.ЗАИЗПЪЛНИТЕЛЯ-СЕВИЗНА 

       ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

 

…(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД…………..   …(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД…. 

инж. Веселин Нинов „НЕК - КУЛИШЕВ, ЛЕВИЧАРСКА“СД 

директор на СИДП ДП–гр. Шумен  /Атанас Кулишев – управител/ 

         

 

 

 

2. …(П) …чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД…. 

чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД – РФО- гл. счетоводител 

на ЦУ на СИДП ДП гр. Шумен 

 

 
 


