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/препис/ 
ДОГОВОР 

 
№ 77/04.11.2020 г. 

 
Днес, 04.11.2020 г., в гр. Шумен, в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, на 

основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, т. 76 – услуги от приложение № 1 от заповед № 414/11.12.2019 г. на 
директора на СИДП ДП – гр. Шумен и Решение №2 на Управителния съвет на „Североизточно държавно 
предприятие“ ДП – Шумен по Протокол № 260 от проведено заседание на 26.10.2020 г., между: 

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

в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, 9700, ул. „Петра“ № 1, община Шумен, област Шумен, представлявано от инж. 
Веселин Маринов Нинов – директор на СИДП ДП Шумен и чл. 59 от ЗЗЛД – РФО, гл. счетоводител при 
СИДП ДП Шумен, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 
2. „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. „Панайот Волов“ № 2, ЕИК 831641791, представлявано от Ивайло Филипов – Изпълнителен директор 
на дружеството, наричан за по-долу краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да изпълни услуга 
с предмет: 

1.1. „Управление на съдържание: Управление и електронна продажба на дървесина“, описана 
в Каталога на услугите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Версия 4.4/16.07.2019 г., с параметри и стойности на 
параметрите посочени в Споразумение за нива на услугата (СНУ) – Приложение № 1 към настоящия 
договор, както следва: 

1.1.1. Право на ползване на Web базиран програмен продукт „Информационна система за 
управление и електронна продажба на дървесина“, наричан по-нататък в договора „ПП“, за неограничен 
брой потребители; 

1.1.2. Поддръжка, съпровод и хостинг на ПП. 
2. Определения: 
2.1  „Право на ползване на ПП“ означава правото да се зарежда, изобразява върху екран, 

изпълнява, предава на разстояние и съхранява в паметта на компютър. 
2.2  „Съпровождане на ПП“ означава оказване на техническа помощ по ПП, наблюдение работата на 

ПП при експлоатацията му, при което се извършва текущото му поддържане, оценяване функционирането 
на ПП и вземане на решение за поддържане жизнения цикъл на ПП. 

2.3  „Поддръжка на ПП“ означава предоставянето на актуализиращи или нови версии. 
3. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.11.2020 г. 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
4.1  Да извършва съпровод на ПП, съгласно срока на договора в работни дни от 9.00 ч. до 17.30 ч.; 
4.2  При докладване на инцидент от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблем в работата на ПП, да реагира и 

разреши инцидента във времената установени в СНУ – Приложение № 1; 
4.3  Да не разпространява пред трети лица факти и обстоятелства, касаещи дейността на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни при и по повод изпълнението на договора. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
5.1  Да осигури технически средства и оборудване, съответстващо на изискванията за работа на ПП. 
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5.2  Да осигури лицензиран софтуер за работа на ПП, в т. ч. операционна система, браузер и при 
необходимост офис пакет; 

5.3  Да докладва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за инциденти в работата на ПП и оценка на ситуациите, 
предизвикващи инцидентите; 

5.4  Да използва ПП по предназначение и съгласно инструкцията за експлоатация в представената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документация; 

5.5  Да не предоставя на трети лица достъп до ПП, както и презаписване, копиране и други действия, 
несъгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.6  Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена съгласно условията на раздел III. 

III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

6. За предоставяне на услугата по т. 1, за целия срок на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща обща 
сума в размер на 13 500,00 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без ДДС, 
платима по следния начин: на 12 (дванадесет) месечни плащания, всяко по 1 125,00 (хиляда сто 
двадесет и пет) лева без ДДС. 

7. Върху сумата по т. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ начислява ДДС, съгласно ЗДДС. 
8. Плащането на месечните суми по т. 6 се извършва в срок до 30-то (тридесето) число от 

месеца, за който се отнася плащането, след издадена фактура в оригинал от Изпълнителя. 
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
чл. 59 от ЗЗЛД 

IV. ФОРСМАЖОР 

10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си при 
настъпването на форсмажорни обстоятелства като война, природни бедствия и други. 

11. В случаите на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по настоящия 
договор, съответните срокове по него се удължават с времето, през което е налице непреодолимата сила. 

11.1 Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна да изпрати на другата 
страна писмено уведомление за настъпване на събитието най-късно до 10 дни, считано от деня на 
настъпване на събитието. 

11.2 В срока по предходната алинея същата страна трябва да изпрати с препоръчана поща и 
писмено потвърждение на това събитие, изходящо от официален държавен орган на власт, в което да се 
посочи и причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на 
договорните задължения. 

V. НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

12. Действието на договора се прекратява: 
12.1 с изтичането на уговорения срок; 
12.2 по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
12.3 с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. В случай на 

неспазване на срока на предизвестието виновната страна дължи обезщетение в размер на едно месечно 
плащане от възнаграждението по т. 6 по–горе (1/12 част от общото възнаграждение по т. 6); 

12.4 с 5-дневно предизвестие при виновно неизпълнение на задълженията на някоя от 
страните. В този случай неизправната страна дължи заплащане на неустойка в размер на 1/12 част от 
общото  възнаграждение по т. 6; 

13. При забава на плащане по настоящия договор с повече от 5 (пет) работни дни от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,1% (нула цяло и едно 
на сто) на ден от размера на дължимата сума. При забавяне на плащането с повече от 30 дни 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да преустанови извършването на дейностите по т. 1.1.2, като в този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1/12 част от общото възнаграждение 
по т. 6. 

14. В случай на нарушение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължението му по т. 5.5 от настоящия договор, 
същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всяко отделно нарушение, неустойка в размер на трикратния размер 
на общата цена по т. 6. 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при непреодолими технически и други затруднения, 
възникнали по независещи от страните по договора причини. 
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16.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако неработоспособността на програмния продукт е в 
резултат на извършване на поддръжка от лица извън сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря при загуба на данни и/или информация, получили се в резултат на 
неправилна експлоатация на програмния продукт и/или неспазване на указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е собственик на ПП с всички произтичащи от това обстоятелства, 
права и задължения по Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху ПП, 
предмет на настоящия договор, принадлежат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

19. Отговорни длъжностни лица но изпълнение на договора: 
19.1 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ЦУ на СИДП ДП-Шумен: гр. Шумен, 9700, община Шумен, област Шумен, ул. „Петра“ № 1, тел: 054 833 
123, e-mail: office@sidp.bg, лице за контакти чл. 59 от ЗЗЛД – системен администратор на СИДП ДП 
Шумен, моб. тел. чл. 59 от ЗЗЛД 

19.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
*** – Ръководител отдел „Бизнес анализ и контрол на качеството“, сл. тел.: 02 9420435; моб. тел.: чл. 59 от 
ЗЗЛД. 

20. Изменения и допълнения на договора и всички въпроси, възникнали в хода на изпълнението му, 
се уреждат от страните чрез сключване на допълнително споразумение между тях. 

21. За всички неуредени въпроси в договора се прилага действащото законодателство на Република 
България. 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) екземпляра – по един за всяка от страните. 
 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
………/п/…чл. 59 от ЗЗЛД…… 

 
 
 
………/п/……чл. 59 от ЗЗЛД.... 

инж. Веселин Нинов  
Директор 

Ивайло Филипов 
Изпълнителен директор 

 
 
 
……/п/…чл. 59 от ЗЗЛД….. 

 
 
 
………/п/…чл. 59 от ЗЗЛД…….. 

Янко Янков 
Р-л „Финансов отдел“ и  
Главен счетоводител 

Камелия Софрониева 
Главен счетоводител 

 
 
 АА/НР 
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