
Д О Г О В О Р 
№ 53/27.05.2015г. 

В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за 

изпълнение, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно 

изречение от ЗОП. 

Днес, 27.05.2015 г., в 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. … (заличено), в качеството си на Директор, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
2. “Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115 и 

представлявано от ….. (заличено) – Регионален мениджър „Бизнес продажби“ и 

упълномощен представител на Изпълнителния директор на БТК ЕАД с пълномощно № 

(заличено)/07.02.2014 г., ЕИК 831642181, регистрирано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, както и на 

основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, се 

сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предостави изпълнението на услуги по „Абонаментно обслужване на 

GPS-проследяващи устройства за автомобилния парк на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения – „ДЛС/ДГС“, съгласно 

техническото предложение на Изпълнителя и при цена по чл. 5 от настоящия договор. 

(2) Обхватът на поръчката по ал. 1 включва: 

2.1. Предоставяне на услуги за локализиране, проследяване и контролиране движението 

на 200 (двеста) автомобила – собственост на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – 

гр. Шумен и неговите териториални поделения – „ДЛС/ДГС“, оборудвани с GPS-

устройства, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на Република България. Броят на 

автомобилите е ориентировъчен/прогнозен и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го променя 

(увеличава или намалява), съобразно потребностите си, като стойността на услугите по 

тяхното локализиране, проследяване и контролиране на движението им, не трябва да 

надвишава цената по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор. Промяната в броя на автомобилите 

или конкретните превозни средства се извършва, съгласно предоставен и утвърден от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък. 

2.2. Предоставяне на уеб-базирана интернет платформа за локализиране и показване на 

местоположението на автомобилите върху геоинформациона подложка позволяваща: 

- Локализиране на служебните автомобили на територията на Република България с 

точни географски координати на местоположението им; 

- Визуализиране на маршрутите на автомобилите, включително престои и максимална и 

средна скорости, за предходни периоди във времеви интервал от последните 6 месеца; 

- Въвеждане на правила за работа с платформата по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Получаване на аларма при нарушаване на правилата, които възложителят е задал. 



2.3. Да се предоставя непрекъснато и денонощно за срока на договора.  

2.4. Да се осигурява техническа поддръжка, относно ползването на услугата по схемата 

24х7х365 HelpDesk. 

2.5. Да се осигурява непрекъснато обслужване в режим 24х7х365. 

2.6. Да има съвместимост между монтираното и наличното/собственото оборудване на 

автомобилите. 

2.7. Да не се поставят допълнителни изисквания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предоставянето на услугите. 

2.8. Да се осигурява гаранционно и следгаранционно обслужване на монтираните GPS-

устройства. 

2.9. Монтирането на GPS-устройството на всеки от автомобилите да се извърши в 

сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в областния град на съответното териториално поделение 

(„ДГС/ДЛС“) към СИДП ДП – гр. Шумен, ползваща автомобила или на място, на адрес 

посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.10. Да се осигури скрит монтаж на GPS-устройствата върху автомобилите. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите в съответствие с клаузите на настоящия 

договор, техническото му предложение за изпълнение и при цена, съгласно чл. 5 от този 

договор. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя писмена информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за броя на 

автомобилите, марката и модела, регистрационния номер, вида на МПС и тяхното 

разпределение по териториални поделения на които ще се предоставя услугата. Двете 

страни изготвят и подписват необходимите за това документи по образци на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Възложителят става собственик на GPS-устройствата след приключване 

изпълнението на договора. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Настоящият договор е със срок на изпълнение 12 (дванадесет) месеца и влиза в 

сила от датата на подписването му. 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. Предоставянето на услугите по чл.1 – предмет на настоящия договор, се 

осъществяват на територията на Република България.  

IV. КАЧЕСТВО 

Чл. 4 Услугите – предмет на договора, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да 

отговарят на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение № 1 

– неразделна част от настоящия договор. 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5 Общата прогнозна стойност, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставените услуги, включени в предмета по чл. 1 от този 

договора, е в размер на 19 608,00 лв. (деветнадесет хиляди, шестстотин и осем лева и 

нула стотинки), без ДДС. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнението на поръчката. 

Чл. 6 Плащането се извършва ежемесечно в български лева по банков път, в срок до 30 

(тридесет) дни след извършени услуги и представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури по 

изрично посочена банкова сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Титуляр на сметката: „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 



Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добрия търговец, в 

съответствие с действащата нормативна уредба, спазвайки изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в своето техническо предложение, неразделна част от 

настоящия договор, качествено и в определените срокове. 

2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугата непрекъснато и денонощно за срока на 

договора.  

3. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на 

услугите; 

4. да предостави и инсталира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ GPS-устройствата необходими за 

локализиране, проследяване и контролиране движението на  автомобилите на СИДП 

5. да предостави и инсталира, при необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни 

GPS-устройства, със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

6. да предостави уеб-базирана интернет платформа за локализиране и показване на 

местоположението на автомобилите върху геоинформациона подложка според 

изискванията заложени в техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. да се осигурява техническа поддръжка относно ползването на услугата по схемата 

24х7х365 HelpDesk. 

8. да се осигури скрит монтаж на GPS-устройствата върху автомобилите. 

9. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при поискване от негова страна, всички 

необходими документи и материали, свързани с договора. 

10. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 

дружеството до изтичане срока на договора, включително и в случай, че вече не притежава 

лицензите и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11. да извършва цялостно гаранционно обслужване на ползваната за предоставяне на 

услугите техника за срока на договора, като всички разходи – транспорт, труд, резервни 

части и материали и др., включително замяна на повреденото изделие с оборотно за 

времето на ремонта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от Възложителя необходимите данни и съдействие за изпълнение на 

услугата; 

2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплаща цената на предоставените услуги по реда и при условията на настоящия 

договор, съгласно цената по чл. 5 от този договор. 

2 да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 

изпълнение на настоящия договор; 

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, с която 

разполага, свързана с изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за задълженията на отделните 

потребители на услугата въз основа на настоящия договор. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да ползва услугите в съответствие с изискванията на Общите условия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, настоящия договор и приложенията към него; 

2. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора; 

3. по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно дължимите 



суми за ползваните услуги, предмет на настоящия договор, включително и за предходен 

период.  

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без 

отклонение от договореното; 

5. да получава техническа помощ и софтуерна поддръжка за монтираните GPS 

устройства. 

VII. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 12. При забава на изпълнение на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер 10% (десет процента) от стойността на дължимата сума за 

съответния месец, но не повече от 5% (пет процента)  от стойността на договора. 

Чл. 13. При забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната 

лихва върху стойността на всяка фактура до деня на плащането, но не повече от 5% (пет 

процента) от стойността ѝ. 

Чл. 14. Изправната страната има право на обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи. 

VIII. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл. 15. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено 

или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от 

страна на приемателя или негово упълномощено лице; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по факс. 

(3) При промяна на данните по чл. 16, ал. 3 съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

(4) Адреси и лица за контакти за връзка по оперативното изпълнение на договора: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – лицата, съгласно Приложение № 1. 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – (заличено), 

тел.: (заличено);e-mail: (заличено) .bg 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. с изтичане на срока по чл. 2 от настоящия договор; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. без предизвестие – при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 17. Договорът може да бъде развален по реда на чл. 87 от ЗЗД. 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 18. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора 

се счита за конфиденциална. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без предварителното 

писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 



предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото 

законодателство и настоящия договор. 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. СЪБИТИЕ ОТ ИЗВЪНРЕДЕН ХАРАКТЕР 

Чл. 21. По отношение на неизпълнение (включително и забава на изпълнение), 

дължащо се на „непреодолима сила“ или „събитие от извънреден характер“ се прилагат 

разпоредбите съответно на чл. 306 от Търговския закон и чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки. „Събитие от извънреден характер“ по смисъла на този договор е 

всяко непредвидено или непредотвратимо събитие, възникнало след сключването му, 

което прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл. 22. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на настоящия договор или свързани със същия или с неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, съгласно българското 

законодателство. 

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от настоящия договор. 

Чл. 24. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Настоящият договор се състави в два (2) еднакви и оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. инж. …….. (заличено)     ……… (заличено) 
Директор на СИДП ДП-Шумен    старши мениджър 

 

 

 

2. ……. (заличено) 

Р-л „Финансов отдел“ и  

Главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 


