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ДОГОВОР № 24 /27.02.2020 г. 
 

   Днес, 27.02.2020 г., в гр. Смядово  се сключи настоящият договор между: 

1. „СИДП” ДП Шумен Териториално поделение „ДГС Смядово”, ЕИК 2016174120042, ид. 

номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово,  ул. “Ришки 

проход“ № 2, представлявано от инж. Сава Маринов Савов - Директор,  като упълномощено лице, 

съгласно Заповед № 414/11.12.2019 г. на инж. Веселин Нинов в качеството му на Директор на 

„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен и заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД  – 

Ръководител счетоводен отдел – гл. счетоводител, наречено по-нататък за краткост  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

и 

2. „ МЕГА СОТ” ЕООД , ЕИК 127592171, регистрирано и вписано в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, общ. Шумен, обл. 

Шумен, ул. „Стилян Чилингиров” № 4а, представлявано от  Велико Тодоров Великов, в 

качеството му на Управител, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание 

разпоредбите на чл. 112 от Закона за обществените поръчки и чл 20, ал.4, т. 3 от ЗОП, страните се 

договориха за следното: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Предмет на този договор е “Абонаментна услуга по охрана на две помещения 

– каса и склад за оръжие в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство 

Смядово” чрез сигнално-охранителна техника (СОТ), с включена доставка и монтаж на 

техническото оборудване за срок от 12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване 

на договора”. 

         (2) По смисъла на този договор, охрана с технически средства включва  

предоставянето на алармена система и готовност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поемането на 

наблюдение, регистрация, обработка и съхранение на сигнали, получени в дежурната част на               

„МЕГА СОТ“ ЕООД от алармената система, инсталирана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на 

договореното време – 24 часа в денонощие.  

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Настоящият договор е за срок от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила  от 00,00 

часа на  28.02.2020 г. до 24,00 часа на 27.02.2021 г. 

. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената на услугата е определена на 30,00 /словом: тридесет/ лeвa без ДДС – 

ежемесечно. За целият срок на договора общата стойност е до 360,00 /словом:триста и 

шестдесет/ лева без ДДС  и 432,00 /словом:четиристотин тридесет и два/ лева с вкл. ДДС. 

           (2) Цената на услугата включва предоставяне на алармената система, монтаж, 

поддръжка и техническа готовност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поемането на охраната към 

всеки момент в рамките на договорения период.  
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Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издвава фактура за месечната такса до 10-то число на текущия 

месец в размер на договореното в чл. 3, ал. 1. Фактурата може да бъде изпратена, чрез 

системата Е-фактура на имейл: dgs.smiadovo@dpshumen.bg. 

(2) Плащането по предходния член се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10 (десет) 

дневен срок от датата на издаване на фактурата, платежно нареждане за кредитен превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД   

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТ В ОХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА  

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност за първоначален оглед на 

обекта от упълномощени за целта служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да оборудва охраняваните помещения с алармена 

система, отговаряща на изискванията. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 7. Да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно установена нарушена цялост 

на обекта, регистрирани множество алармени сигнали без видима причина и съмнения за 

техническата изправност на алармената система. 

Чл. 8. Да заплати договорената в чл. 3, ал.1  цена в десетденвен срок, считано от датата на 

получаване на издадената фактура. 

Чл. 9. Преди включване на обекта под охрана  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

- да опразни охраняваните помещения от всякакви лица и животни;  

- да затвори всички врати и прозорци в обекта; 

- да изключи климатичните инсталации и вентилаторите, а така също и съоръженията, 

съдържащи в себе си вентилатори, както и всякакви други съоръжения, които могат да окажат 

въздействие върху охранителната система. 

Чл.10. Да включва или изключва изцяло или частично, по свое усмотрение, 

охранителната система в обекта в рамките на договореното време и по указан от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начин. 

Чл. 11. (1) Да осигурява възможност за периодично инспектиране на обекта чрез оглед от 

упълномощени за целта служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по искане на последния. 

(2) Огледите се извършват в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов 

представител. 

Чл. 12. Да опазва в тайна условията и начина на техническа охрана. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи и съобщи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената, 

адресите и телефонните номера на най-малко двама свои представители, които в случай на 

отсъствие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да бъдат на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време на 

денонощието за осигуряване на достъп до охранявания обект, респективно за незабавно явяване 

на обекта. Поетото в настоящия член задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни в 5 

дневен срок от деня на влизане в сила на този договор. 

Чл.14. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при всяка възникнала промяна, свързана 

с:  

- информацията за лицата по предходния член;   
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- режима на охрана; 

- ремонт в охраняваните помещения;  

- конфигурацията на алармената система. 

           Чл.15. При погрешно набиране на код или забавено снемане от охрана, да се уведомява 

дежурния диспечер в рамките до 1 (една) минута след направеното нарушение 

. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 16. Предоставя техническа готовност за охрана и охранява с помощта на СОТ чрез: 

наблюдение, регистрация, обработка и съхранение на сигнали, получени в дежурната част на 

„МЕГА СОТ“ ЕООД  от алармената система и/или бутоните за нападение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

инсталирани на обекта. 

Чл. 17. Проверява охранявания обект чрез свой специализиран екип, при получаване на 

алармен сигнал, като се явява на обекта в рамките до 5 /пет/ минути.  

Чл. 18. Уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители в случаите на: 

- установена нарушена цялост на обекта; 

- регистрирани  множество алармени сигнали без видима причина; 

- опасения от техническа неизправност на алармените системи. 

Чл. 19. В случай, че екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ установи, че в охранявания обект има 

проникнали лица, незабавно уведомява съответното районно поделение на МВР, като взема 

мерки за уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител. 

Чл. 20. При констатирано проникване и/или нарушена цялост на обекта, екипът на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява физическа охрана на обекта до уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или негов представител. 

Чл. 21. В случай на обективна невъзможност да бъде издирен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 

представител,  респективно при нарушаване на поетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в чл. 13. задължение, 

а така също и в случай на неявяване и лично поемане на охраната на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или негов представител в срок от два часа от момента на уведомяването, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителна  такса за физическа охрана в размер на 10  лева на 

час, умножена по броя на часовете, в които обекта е бил охраняван с физическа охрана, минус 

два часа. 

Чл. 22. При ситуации, насочващи към извод, че е налице извършена кражба или 

увреждане на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, служители на „,МЕГА СОТ“ ЕООД  имат 

незабавна готовност да окажат съдействие на полицейските органи за запазване на 

местопроизшествието, извършване на оглед, намиране на свидетели и други правомерни 

действия за защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 23. При сключен договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със застраховател, при необходимост, 

служители на „МЕГА СОТ“ ЕООД  имат готовност да свидетелстват пред оторизирани 

служители на застрахователя, разследващи случая. 

Чл. 24. Служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ опазват тайната на фактите, свързани с 

конфигурацията на обекта, техническите средства, съхраняваните материални ценности и 

сведенията, които са им известни, относно имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническата поддръжка на изградените алармени 

системи.  
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Чл. 26.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ паричната стойност на  

услугите, възникнали по време на действието на договора за допълнително извършена физическа 

охрана, според чл. 21, след представянето на съответния протокол. 

 

VII.  САНКЦИИ 

Чл. 27. (1) При установена по законния ред от органите на МВР кражба на движими вещи 

от охранявания обект, извършена чрез неправомерно проникване на лица в същия и когато 

страните по този договор констатират чрез изготвяне и подписване на констативен протокол, 

неизпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължение по чл. 17, последният заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка до размера на стойността на открадната вещ, но не по-голяма от петкратния размер на 

годишната такса за охрана.  Този протокол се изготвя и подписва най-късно в еднодневен срок 

след установяване на кражбата по реда, посочен по-горе, като в същия срок страните отразяват 

всички обстоятелства по кражбата, вида и стойността на откраднатата вещ, неизпълнението на 

задължението по чл. 19, както и конкретния размер на дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка 

и срока на изплащането й. Този протокол е окончателен: изменения и допълнения не се допускат. 

За настъпили имуществени щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали при или по повод на 

проникване, приготовление и/или опит за такова, изразяващи се в разрушаване, повреждане или 

подкопаване на прегради и/или механизми, уреди и всякакъв вид съоръжения, направени за 

защита на обекта и/или за затрудняване на проникване във вътрешността на същия, както и за 

унищожаване и/или повреди на вещи при или по повод на проникване, приготовление или опит 

за такова, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи имуществена отговорност и не дължи неустойка. 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от заплащане на неустойката по 

предходната алинея също и в следните случаи: 

- природно бедствие и форсмажорни обстоятелства; 

- в рамките на времето за охрана, ако охранителната система в обекта не е била включена 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на което в дежурната част на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е получен 

алармен сигнал от обекта; 

Чл. 29. В случай на нерегламентирано повикване или алармиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 5 лева. Под нерегламентирано повикване или 

алармиране се разбира: 

• алармен сигнал, постъпил вследствие на: отворени врати, прозорци, гаражни врати 

и/или  лица или животни в охраняемите помещения; 

• неправилно боравене с алармената система, инсталирана в охраняваните помещения; 

• използване на погрешен код (възложителят се освобождава от санкция при спазване на 

чл.15). 
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

          Чл.30. Настоящия договор се прекратява : 

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. С изтичане срока на договора; 

3. При промяна в нормативната уредба, която налага изменения в предмета или срока на 

договора. В този случай страните не си дължат неустойка за прекратяването му. 
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4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по 

несъстоятелност или производство по ликвидация; 

            Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, 

без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в случаите когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не започне изпълнение на дейностите в сроковете установени с 

настоящия договор; 

2. При пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. По време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спазва разпоредбите и сроковете 

произтичащи от настоящия договор, както  и в други случаи на неизпълнение на 

задължения по настоящия договор; 

           Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора:  

1. При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди 

или предизвика, като в този случай не се дължат неустойки; 

2. В случай, че по време на действие на договора, в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на изискванията, обявени при 

откриване на процедурата, в резултат на които е сключен договора. 

             Чл.33. При разваляне на договора при условията на чл.87 от Закона за задълженията и 

договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата 

страна. 

             Чл.34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може по всяко време до изтичане срока на договора да се 

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

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

                         (2) В случаите по чл. 30 и чл. 34, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността на 

действително извършената работа  до момента на прекратяване по този ред по цени съгласно 

чл.3, ал.1 от настоящия договор и действително извършените дейности/услуги, приети с 

двустранно подписан приемателно – предавателен протокол без да дължи неустойка и/или 

обезщетение за пропуснати ползи.  

 

IX.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

               Чл.35. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство в Република България. 

                Чл.36. 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки 

съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

                Чл.37. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма по имейл адрес. При промяна на посочените данни, всяка от страните е 

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

изпратено на последния известен имейл адрес. 

                Чл.38. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

 (1) За Възложителя: ТП „ДГС Смядово”  гр. Смядово, ул. „ Ришки проход” №2, 

тел: (05351) 2280, e-mail: dgs_smiadovo_zop@abv.bg  

                 (2) За  Изпълнителя: „МЕГА СОТ“ ЕООД  гр. Шумен, ул.“СТИЛИЯН 

ЧИИНГИРОВ“ 4а  , моб. заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД, e-mail: office@megasot.com;                                                 

;  

 

Настоящия договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ………../п/………….            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………/п/………………. 

  заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД     заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД                  

ИНЖ. САВА САВОВ                                                ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ   

Директор на ТП „ДГС СМЯДОВО“                          Управител на „ МЕГА СОТ” ЕООД   

                              

…………/п/……………. заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД  

Ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител 

 

Изготвил: …………/п/……………. заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД 

Съгласувал: …………/п/……………. заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД 

Проверил: …………/п/……………. заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД 
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