
 

 

 

ДОГОВОР № 68 

16.09.2016 година 

 

Днес, 16.09.2016 год., в гр. Шумен, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки и т. 45 от раздел Услуги от приложение № 1 към заповед № 

266/20.09.2016 г. за изменение на заповед № 130/03.05.2016 година на директора на СИДП ДП – 

гр. Шумен, между страните: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. Шумен (СИДП ДП), 

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 201617412, със седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул.“Петра” № 1, общ. Шумен, област Шумен, 

представлявано от инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството си на директор на 

предприятието и (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – ръководител на „Финансов отдел” и главен 

счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. ”Алкад” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „(заличено, съгласно чл. 

2 от ЗЗЛД), вписан в търговския регистър на Агенция по вписвания с ЕИК 200441541, 

представлявано от (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството си на управител на дружеството, 

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор 

за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга с предмет: 

„Обработка и генериране на цифрови модели на горско – стопански планове с актуални 

данни 400 землища – разположени в района на дейност на държавното предприятие, в 

ZEM 2.10 формат за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен“. 

1.2.След извършване на техническите дейности се извършва тестване на ЦМ по землища 

със софтуер Lesotest 2. В протокола от теста за всяко землище, трябва да са изчистени грешките 

в графичната част. Грешките в данните нямат отношение към предмета на договора и не 

подлежат на коригиране. 

1.3. Срокът на договора е до 30.11.2016 г. 

1.4. Срокът за изпълнение на услугата е до 31.10.2016 г. 

 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 

2.1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на: 20 000,00 лв. (двадесет 

хиляди лева) без ДДС. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 100% от стойността на договора при 

предаване на цифровите модели на землищата в ZEM 2.10 формат с предавателно-приемателен 

протокол. 

2.3. Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват в 10 (десет) дневен срок от 

приемане на работата с предавателно-приемател протокол и издаване на фактура на посочената 

от него банкова сметка, както следва: IBAN BG (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), обслужваща банка: 

(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)  България АД. 

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата, предмет на договора в срока и при 

условията, договорени между страните. 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената цена по начина и в срока, 

указан в настоящия договор. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява съдействие за безпрепятствено 

изпълнение на услугите, предмет на договора. 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури цифрови модели на утвърдени горско-

стопански планове по землища в ZEM 2.10 формат. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи 

уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено и в срок задълженията си по 

предмета на договора, в съответствие с предложенията, направени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

5.1. При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,5% от договореното възнаграждение с ДДС за всеки просрочен ден, но 

не повече от 10% от стойността на настоящия договор. 

5.2. Във всички случаи на прекратяване на настоящия договор по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора, която се 

заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от писменото му уведомяване за 

дължимостта на същата. 

 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

6.1. Договорът се прекратява: 

6.1.1. При изтичане на срока му; 

6.1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

6.1.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение; 

6.2. Договорът може да се прекрати: 

6.2.1. При преобразуване, ликвидиране, откриване производство по несъстоятелност на 

една от страните по договора; 

6.2.2. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на договора по 

причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, без това да влече неустойки или 

други финансови санкции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до изтичане срока на договора да се откаже 

от договора и да прекрати действието му, включително и в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, когато не е в състояние да изпълни своите задължения, без 

това да влече неустойки или други финансови санкции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

VIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

7.1. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по 

нерешени с договора въпроси ще се решават по споразумение между страните, а когато това се 

окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България. За 

неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ТЗ, ЗЗД  и другите 

действащи нормативни актове в страната. 

7.2. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 

писмена форма с куриер или електронна поща. При промяна на адрес, факс или e-mail адрес, 

всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 
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В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на 

изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес. 

7.3. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са следните:  

7.3.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ЦУ на СИДП ДП-Шумен: гр. Шумен-9700, община Шумен, област Шумен, ул. „Петра” 

№ 1, тел: (054) 833 123, e-mail: office@dpshumen.bg 

7.3.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Административен адрес: гр. София, ул. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД). 

Електронна поща: (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни и оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

ИНЖ. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)управител 

Зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 
съгласно Заповед за заместване 

№ РД 63-11/14.09.2016 г. на  

Министъра на земеделието и храните 

 

 

 

 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) – р-л счетоводен отдел 

„Финансов отдел“ и 

На ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 

 
Съгласувал: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 
главен юрисконсулт 
при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 
Изготвил: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 
юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 
 

 

 
 


