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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,
факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

ДОГОВОР   № 51/30.04. 2018 г.

Днес 30.04.2018 год. в гр . Шумен  между:
1.Териториално поделение „ДГС Шумен”, ЕИК 2016174120019, със седалище и адрес на

управление: гр. Шумен, ул. “Петра “ , № 1, ет. 5, представлявано от инж.по чл.2 от ЗЗЛД -
директор,  като упълномощено лице съгласно Заповед № 467/19.02.2018г.год. на инж. по чл.2 от
ЗЗЛД в качеството му на ДИРЕКТОР „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ДП ШУМЕН и наречено по-нататък за краткост по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
 2. „ СОД Шумен” ЕООД, гр. Шумен, ЕИК- 127078857, адрес: гр. Шумен 9700, ул.

„Панайот Волов” №42, ет.1, ап.1, общ. Шумен, представляван от по чл.2 от ЗЗЛД - управител .,
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание Решение №15/05.04.2018 г. на
директора на ТП ДГС Шумен, се договориха за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши обществена

поръчка с предмет: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС
Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”, чрез
сигнално-охранителна техника (СОТ) за за срок от една година  считано от датата на
сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”.

 (2)Услугата ще се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
документацията за участие в процедурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от
този договор.

 (3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши услугата при условията на направеното от него
предложение.

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. Срок на действие на договора: една година от сключването на договора.
Чл. 3 Място на изпълнение:
- Административна сграда на ТП „ДГС Шумен”, гр. Шумен, ул. „Петра” №1, ет. 4 и ет.5
-  Горска хижа „Овчарово”, обл. Шумен, с. Овчарово ;
-  Гараж, гр. Шумен, бул. „Мадара”.

ІII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
 2.1. Общата стойност на договора за изпълнение услуга, съгласно приложението, което е

неразделна част от настоящия договор е в размер на: 1078,80 (хиляда седемдесет и осем лева и 80
ст.)  без ДДС за една година,  или 89,90 лв. (осемдесет и девет лева и 90 ст.), без ДДС за един
месец, без обвързване на Възложителят със задължението да възложи изпълнението на
услугата в пълния прогнозен обем, съгласно приложението към настоящия договор.

2.2.Заплащането на абонаментна услуга по охраната на обекта ще се извършва до 10 /десето/
число на месеца последващ извършването на услугата.

2.3.Плащането от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,  ще се извършва след получаване на
надлежно издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банковата сметка на същият, както
следва:
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Банка:.ОББ  клон: Шумен .
Банкова сметка: по чл.2 от ЗЗЛД
Банков код: BIC: UBBSBGSF

2.4. Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно единичните цени на същите, без
включено ДДС по представената ценова оферта, като същите не следва да се променят до
приключване на срока на действието на договора

ІV.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три  на сто)  от стойността на

поръчката.
Чл.5.(1)При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

гаранция за изпълнение, която се освобождава в срок до 10 (десет) работни дни, считано от момента
на последното извършено плащане по договора.

(2)В случай на неизпълнение, в договорения срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да задържи гаранцията за изпълнение при виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6.При Възникнал спор между страните, отнесен за разрешаване до съответният
компетентен съд, Възложителя задържа гаранцията за изпълнение по договора без да дължи лихви
върху нея за периода до влизане в сила на съответното съдебно решение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
4.1.Да осъществи охраната чрез сигнално-охранителна техника на  обекти, като полага

дължимата грижа и спазва стриктно законовите разпоредби, както и разпоредбите на настоящият
договор.

4.2.При получен сигнал за посегателство върху обекта – предмет на охраната, Изпълнителя
се задължава да реагира незабавно, като провери охраняваният обект и извърши цялостен оглед.

4.3.Да дава предписания на Възложителя, относно повишаването на охранителната сигурност
на обекта.

4.4.Да уведоми незабавно Възложителя и компетентните органи при констатирани
нарушения и престъпни посегателства върху обекта – предмет на охраната, като при необходимост
окаже съдействие на органите на МВР.

4.5.Да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с
изпълнението на услугата, без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.6.Да възстанови на 100%  нанесените щети на Възложителя в случай на възникнало
събитие.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
5.1.Да заплаща ежемесечно на Изпълнителя дължимата договорена сума за извършване на

услугата.
5.2.Да информира предварително Изпълнителя за всички предстоящи промени, имащи

отношение към охраната на обекта – предмет на настоящият договор.
5.3.Да осъществява контрол по изпълнението на услугата.
5.4.Да развали договора едностранно и без предизвестие, в случай, че Изпълнителя не

осъществява услугата, съгласно клаузите на сключеният договор.
5.5.Да предаде обекта – предмет на охраната, след извършване на предварителен оглед на

охраняваните помещения (част от охраняваният обект) от страна на Възложителя и подписване на
двустранен приемо-предавателен протокол.

5.6.Да спазва изискванията на Изпълнителя, относно правилата за охрана на обекта по
реда и условията на настоящия договор.
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VІІ.ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА ЗА ОХРАНА
6.1. Чрез подписване на двустранен Приемо–предавателен протокол.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1.В случай, че са причинени щети при противоправно посегателство върху охраняваният

обект – административната сграда на ТП „ДГС Шумен” и са налице неизпълнение на договорените
задължения от страна на Изпълнителя, същият се задължава да възстанови на 100%  нанесените
щети на Възложителя.

7.2.Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна
по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

7.3.При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този договор,
виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Договорът се прекратява:
8.1.1.В случаите посочени в ЗОП.
8.1.2.При изтичане на срока.
8.1.3.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
8.2. Възложителя може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до

Изпълнителя, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че Изпълнителя не извършва
услугата с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане подлежат само тези
работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на Възложителя.

8.3.Възложителя може да прекрати договора с писмено уведомяване до Изпълнителя,  ако в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.

Х ОБЩИ УСЛОВИЯ
9.1. Неразделна част от настоящия договор са техническа спецификация  и ценова оферта.
9.2. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на действащото

българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ-АБОНАТ:/подписан и подпечатан/          ИЗПЪЛНИТЕЛ:/подписан и подпечатан/
         (инж. по чл.2 от ЗЗЛД - директор )            (по чл.2 от ЗЗЛД -управител)

Ръководител счет. отдел: /подпис/
(по чл.2 от ЗЗЛД)


