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/П Р Е П И С/ 

ДОГОВОР 

№ 56/24.07.2019 г. 

за абонаментно поддържане на програмни продукти  

 

 

Днес, 24.07.2019 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 Нинов, в качеството си на Директор, 

действащ чрез инж. Петър Ганев – зам.-директор на СИДП ДП – Шумен, съгласно Заповед 

№РД63-6/10.07.2019 г. на МЗХГ и Заповед №246/19.07.19 г. на директора на СИДП ДП - 

Шумен и …чл. 59 от ЗЗЛД… – ръководител „Счетоводен отдел“ при 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, 

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

представлявано от Елиана Димитрова Левичарска и Атанас Красимиров Кулишев – заедно и 

поотделно, в качеството им на представители на дружеството, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, от друга страна,  

на основание чл. 194 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ приема срещу заплащане да извършва: „Абонаментно поддържане на 

базите данни и актуализация на следните софтуерни програмни продукти (ПП): „ПП за 

Работна заплата – RZWIN“ и „ПП за Договори за полагане на личен труд – RZHON“, 

включително мрежови режими на работа; Оказване на системна помощ при месечно 

приключване, запознаване с новостите и прилежащите им нови модули; Периодично 

обновяване на ПП-ти и прилежащите им 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 ПП-ти за 

нуждите на ЦУ и ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, 

съвместими за работа с програмен продукт „РИВАЛ“ за 2019 – 2021 година“. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, както и доработване на програмни продукти. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОНАМЕНТНОТО ПОДДЪРЖАНЕ. 

Чл.3. 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. 
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Чл.4. 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. 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ след получаване на писмено 

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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Чл.6. 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. 

Чл.7. Да оказва помощ при отстраняване на проблеми и ситуации качествено и в срок. 

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ. 

Чл.8. Да осигурява достъп на специалисти от СЕРВИЗНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ до 

внедрените програмни продукти. 

Чл.9. Да осигурява свои специалисти, работещи с продукта за информиране на 

специалистите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, относно ситуацията, при 

която работоспособността на програмния продукт е нарушена. 

Чл.10. Да не допуска оказване на помощ при нарушена работоспособност на продукта от 

лица, които не работят при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Чл.11. Да заплаща месечната такса за абонираните програмни продукти. 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.12. Месечната такса за поддържане на абонираните програмни продукти е в размер на 

110,00 лв. (сто и десет лева) без ДДС за всеки обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, 

обособен в отделно населено място. 

Чл.13. За целия срок на действие на договора по чл. 22 по-долу, за изпълнение предмета 

на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общa сума в размер 

на 50 160.00 лв. (петдесет хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС. 

Чл.14. Месечната 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 в 

оригинал по банкова сметка на Изпълнителя посочена във фактурата. 

Чл.15. В договорените цени не е включен данък добавена стойност. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ. 

Чл.16. При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си по този договор, 

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

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.17. Изменения в настоящия договор могат да се правят от страните с подписване на 

допълнително съглашение. 

Чл.18. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. по взаимно съгласие между страните; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

4. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 

Чл.19. Възникналите спорове по изпълнение на настоящия договор се уреждат по 

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

съдебен ред. 
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Чл.20. За неуредените в този договор положения се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и 

други действащи нормативни документи в тази насока. 

Чл.21. Договорът е със срок 2 (две) години и влиза в сила от датата на подписването му от 

страните. 

Чл.22. Настоящият договор се състои от 3 (три) страници, подписа се в два еднообразни 

екземпляра, всеки един от тях със силата на оригинал, и предостави по един екземпляр за 

всяка страна. 

 

Приложение: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ:   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ-СЕРВИЗНА 

        ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

 

1. ……/П/ …чл. 59 от ЗЗЛД… ……….  1. ……/П/ …чл. 59 от ЗЗЛД… …… 

инж. Петър Ганев      Елиана Левичарска 

зам.-директор на СИДП ДП-Шумен  представител на дружеството 

 

 

 

 

2. ……/П/ …чл. 59 от ЗЗЛД… ……… 

…чл. 59 от ЗЗЛД…  – р-л „Счетоводен отдел“ 

при СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 
ПГ/АА/НИ 

 


