
1

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, тел/факс: 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

ДОГОВОР   № 28/01.03. 2019 г.
ЗА ОХРАНА СЪС СОТ

Днес 01.03.2019 год. в гр. Шумен  между:
1. „Държавно горско стопанства Шумен“ Териториално поделение на  „Североизточно

държавно предприятие“ ДП гр. Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,
ул.“Петра” №1, ет.5, БУЛСТАТ-2016174120019, представлявано от инж. по чл. 2 от ЗЗЛД,  в
качеството му на директор и по чл.  2  от ЗЗЛД – ръководител счетоводен отдел  наричан за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ-АБОНАТ

и
2. „Телепол” ЕООД, регистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенция по

вписванията ЕИК837037876, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. по чл. 2 от ЗЗЛД,
представлявано от по чл. 2 от ЗЗЛД наречен за краткост по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ  на основание
разпоредбите на чл.20, ал.4, т.2  от ЗОП и т.13, от раздел ІІ „услуги“  от  Заповед №549/21.12.2018г
на директора на СИДП П Шумен  се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши следната услуга: „Охрана с
технически средства (СОТ) и реакция с жива сила“ за следните  обекти на стопанисвани  и
управлявани  от ТП ДГС Шумен:

1.1.1.Разсадник –  Салманово на адрес  ДГТ –  отдел 98  подотдел 1,  землище с.  Салманово,
общ. Шумен, обл. Шумен“ за срок от една година считано от датата на сключване на договор.

1.2. Общата стойността на договора е 4 800/ четири хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, за
охрана със СОТ и за поддръжка на изградената СОТ, включително ремонт и доставка и монтаж на
резервни части и дооборудване, разпредена на 12(дванадесет) равни месечни вноски всяка една от
по 400 /четиристотин/ лева без ДДС

1.3. Срокът на договора е 12 месеца от сключване на договора и изтича на 01.03.2020 год.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждения в съответствие с

предложенията, направени в Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
2.1.1. Месечно възнаграждение за охрана със СОТ в размер на 400 /четиристотин/  лева без

ДДС.
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършената услуга в срок до 30 дни след

приемане на услугата и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането се извършва по
банкова сметка на Изпълнителя.

2.3. Приемането на услугата се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица и се удостоверява с подписване на двустранен протокол/акт или на друг
документ.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената цена по начина и в срока,

указан в  настоящия договор.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява съдействие за безпрепятствено изпълнение

на услугата, предмет на договора.
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3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява доставка и монтаж на допълнителни сензори и
всички други елементи и устройства на СОТ и/или промяна на първоначалното им местоположение
и да съгласува качеството на влаганите резервни части.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено и в срок задълженията си по

предмета на договора, в съответствие с предложенията, направени в Техническо предложение от
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. Когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок
от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен
срок заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва директни разплащания с подизпълнители единствено при условията на чл. 66, ал. 4-7 ЗОП.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при сключването на договора представя гаранция за изпълнението на

договора в размер на в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката в размер на 144 /сто
четиридесет и четири/ лева, като същата представлява парична сума, вносима по сметка на
Възложителя, банкова гаранция, издадена в полза на Териториално поделение „Държавно горско
стопанство - Трън”, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със срок на валидност, не по-кратък от 30 дни след срока на
договора.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията от парична в банкова
гаранция или застраховка и обратно, като предходната гаранция се освобождава от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да
дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при прекратяване на договора, освен в случаите на виновно
неизпълнение на някоя от клаузите на настоящия договор.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен
съд. Сроковете на валидност на банкова гаранция и застраховка се смятат за автоматично
продължени до 30 дни след влизане в сила на решение на компетентен съд. При решаване на спора в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

5.5. При системно неизпълнение на клаузите на настоящия договор от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го предупреждава писмено. Ако в тридневен срок продължава
неизпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява внесената
парична гаранция за изпълнение на договора или предприема действия за усвояване на
неотменимата банкова гаранция или изплащане на застрахователното обезщетение.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени вреди
(кражба, повреда, унищожаване на имущество и др.), настъпили в резултат от посегателства върху
охраняваните обекти през времето на осъществяване на охраната, включително и когато щетите
частично или изцяло не са гарантирани от застрахователя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сключена от него
застраховка „Професионална отговорност”.

5.7. При забава на плащането на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,05 % върху забавеното плащане, за всеки просрочен ден, но за не повече от
30 дни.

5.8. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи, които
се доказват и събират по съдебен ред.

5.9. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава
гаранцията в срок от 30 дни след изтичане срока на договора, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
6.1. Договорът се прекратява:
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6.1.1.В случаите посочени в ЗОП.
6.1.2.С изпълнението му.
6.1.3.При изтичане на срока.
6.1.4.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
6.1.5.С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  без предизвестие,  ако в хода на изпълнението стане явно,  че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма да извърши доставката 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.

6.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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.

VIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Неразделна част от настоящия договор са копия на ценово и техническо предложение за

изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура.
7.2. Въпросите, възникнали при прилагането на този договор, се решават по взаимно

съгласие между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, на основание  117, ал. 2 от ГПК
страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд
по седалището на Териториално поделение “Държавно горско стопанство – Трън” съобразно
правилата за родова подсъдност.

7.3. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по
предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите
процеси, проекти или финанси на страните, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това
правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да
представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

7.4.  Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма чрез писмо с обратна разписка, факс 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. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено,
считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

7.5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са следните:
7.5.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Административен адрес: гр. Шумен по чл. 2 от ЗЗЛД
Електронна поща: dgs.shumen@dpshumen.bg
Тел. по чл. 2 от ЗЗЛД
7.5.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Административен адрес: гр. Шумен, бул. „по чл. 2 от ЗЗЛД
Електронна поща: office@telepol.com
Тел: по чл. 2 от ЗЗЛД

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ-АБОНАТ:/подпис и печат/           ИЗПЪЛНИТЕЛ:/подпис и печат/
         (инж. по чл. 2 от ЗЗЛД - директор )               (по чл. 2 от ЗЗЛД)

Р-л счетоводен отдел: /подпис/
(по чл. 2 от ЗЗЛД)


