
 

 

/препис/ 

ДОГОВОР 
№ 46/25.06.2020 г. 

Днес 25.06.2020 г., в гр. Шумен, административната сграда на Централно управление на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен се сключи настоящият договор между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Шу мен със седалище 

и адрес на управление – гр. Шумен, общ. Шумен, област Шумен, ул. Петра № 1, ЕИК 

201617412, представлявано от инж. Веселин Нинов – в качеството си на директор на 

предприятието и чл. 59 от ЗЗЛД, в качеството си на ръководител „Финансов отдел“ и главен 

счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна 

и 

2. “ТОПЛИК” ЕООД, регистрирано по ф. д. № 1384/2000 г. на Софийски окръжен съд 

със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Букорска“ № 32, с БУЛСТАТ 

130358132 представлявана от инж. Красимир Борисов Георгиев в качеството си на управител и 

едноличен собственик на капитала на дружеството, чрез пълномощника си чл. 59 от ЗЗЛД, 

съгласно пълномощно с рег. № 31427, издадено на 08.10.2014 от Румен Димитров – нотариус в 

район на дейност на РС-гр. София, с рег. № 274 на Нотариалната камара, наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и решение № 1 от протокол № 251/23.06.2020 г. от 

редовно заседание на УС на СИДП ДП – гр. Шумен, се сключи настоящият договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да осигури профилактика, освен 

на съоръженията описани (климатици и хладилни камери) в Приложение № 1 – неразделна част 

от настоящия договор, така и на новозакупени през времето на действие на настоящия договор. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА. 

2.1. За изпълнение предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на 29 905,00 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин и пет 

лева), без ДДС или 35 886,00 (тридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева) с 

включен ДДС, разпределени по ТП, видове климатични уредби и камери, съответно по марки, 

модел мощност и година на въвеждане в експлоатация, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

явяваща се Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да извърши годишни профилактики на съоръженията описани в Приложение № 1 от 

настоящия договор, съгласно т. 4.3. 

2.1.1. Профилактиката включва: 

- Визуална проверка на цялостното външно състояние; 

- Преглед и почистване на вътрешно тяло; 

- Преглед и почистване на външно тяло; 

- Измерване на работното налягане и температура на изпарение на фреона; 

- Ниско налягане; 

- Високо налягане; 

- Почистване филтърна секция; 

- Проверка ел. връзки и управление; 

- Преглед и почистване на дренажната система; 

- Преглед на батериите на дистанционно и пускане на машината в работен режим. 

2.1.2. За извършената услуга за всяко ТП „ДЛС/ДГС“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представителят 

на стопанството подписват предавателно-приемателен протокол, въз основа на който ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, извършва плащането при условията 
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по т. 2.2 от настоящия договор. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми до 15 (петнадесет) работни дни от 

представянето на съответната фактура за извършената услуга, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

чл. 59 от ЗЗЛД 

 

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършената работа, както следва: 

- Първа вноска – в размер от 10 000,00 лв. (десет хиляди лева и нула стотинки) без 

ДДС в срок до 5 работни дни, считано от датата на сключване на договора; 

- Втора вноска – в размер от 10 000,00 лв. (десет хиляди лева и нула стотинки) без 

ДДС след извършване на първата годишна профилактика, удостоверена с двустранно 

подписани предавателно-приемателни протоколи за извършената услуга за всяко териториално 

поделение (ДГС/ДЛС) и ЦУ на ДП; 

- Трета вноска – в размер от 9 905,00 лв. (девет хиляди деветстотин и пет лева) без 

ДДС след извършване на втората годишна профилактика, удостоверена с двустранно 

подписани предавателно-приемателни протоколи за извършената услуга за всяко териториално 

поделение (ДГС/ДЛС) и ЦУ на ДП. 

 

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 

настоящия договор в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева и нула стотинки). Гаранцията за 

изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни, след приключване на договора 

и приемане на извършената услуга, съгласно уговореното в настоящия договор. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

4.1. Да изпълни предмета на договора стриктно, в съответствие с посочените условия, 

държавни стандарти, срокове и цени. 

4.2. Да опазва собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при извършване на услугата по 

договора. 

4.3. Да извършва профилактика на обекта в продължение на 12 (дванадесет) месеца, като 

броят на профилактиките е съгласно Приложение №1 от Договора. За посещението се съставя 

предавателно-приемателен протокол. 

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възможност за 

извършване на дейността по договора. 

4.5. При констатиране на некачествено изпълнение и технически отклонения от условията 

на договора по време на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани 

същите за собствена сметка, в рамките на договорения срок. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

случай че не се спазват задълженията по т. 4.1. до т. 4.3. от този договор. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай 

че не се спазват задълженията по т. 4.4. от този договор. 

5.3. Когато договорът е прекратен по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени до момента разходи. 

Двете страни могат да прекратят договора по взаимно споразумение и по причини, 

независещи от тях/решение на държавен орган, природно бедствие и др. 

VI. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА. 

6.1. Договорът влиза в влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на изпълнение 

на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му. 
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VII. САНКЦИИ И НУЕСТОЙКИ. 

7.1. При забавено изпълнение на задълженията по договора, всяка от страните дължи 

неустойка в размер на 1,5 % от стойността на неизпълнената услуга от конкретната заявка за 

съответното ТП„ДЛС/ДГС за всеки просрочен ден, но не повече от 30% от стойността на 

неизпълнението от конкретната заявка за ТП „ДЛС/ДГС“. 

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

8.1. За сервизно обслужване се приемат само изправни съоръжения. 

8.2. Разногласия, които биха могли да възникнат във връзка с плащанията, изпълнението 

на сервизните работи, съгласно договора и съгласно договорените срокове се разрешават по 

взаимно съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При липса на съгласие спорът се 

решава по съдебен ред. 

8.3. Промени в договора се правят само с писмено съгласие на двете страни. 

8.4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 е неразделна част от този договор. 

Договорът се състои от 3 (три) страници, състави се в 2 (два) еднообразни екземпляра, 

всеки един със сила на оригинал, по един екземпляр за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

1. …/п/…чл. 59 от ЗЗЛД    1. ………/п/… чл. 59 от ЗЗЛД 

инж. Веселин Нинов     *** 

Директор на СИДП ДП-Шумен   пълномощник на дружеството 

 

 

 

 

2. ……/п/……чл. 59 от ЗЗЛД 

*** – р-л „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 
 


