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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - ГР.СЛИВЕН 
Гр.Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 

Д О Г О В О Р (препис) 

№ 54/18.05.2020 год. 

Днес, 18.05.2020 г., в град Сливен между: 
1. ”ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. Сливен, 

вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617654, 
представлявано от инж. (чл. 37 от ЗОП) Върбанов, в качеството си на директор на 
предприятието и (чл. 37 от ЗОП) Русева, в качеството си на главен счетоводител, със 
седалище и адрес на управление: град Сливен, ул. „Орешака” № 15А, наричан по-долу 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 
2. „НЕК КУЛИШЕВ, ЛЕВИЧАРСКА” СД, ЕИК 831393043, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Българска морава” № 100, представлявано 
заедно и поотделно от (чл. 37 от ЗОП) Левичарска и (чл. 37 от ЗОП) Кулишев в качеството им 
на управители, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, а 
заедно наричани „СТРАНИТЕ”, на основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
ЗАПСП и Решение РД-10-115/24.03.2020 г. на директора на „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен 
при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП се сключи настоящият договор, като 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое 

задължение, срещу заплащане, да извърши услугата „Поддръжка, актуализация и 
абонаментно обслужване на счетоводен програмен продукт „Ривал”, внедрен в 
централно управление на „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен и териториалните му поделения”, 
чрез изпълнение на следните дейности: 

- Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули, 
внедрен в „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения; 

-Оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, 
запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната 
информация от различните модули в системата чрез технически носител в рамките на 
абонаментната поддръжка; 

-Периодично обновяване на счетоводния софтуер, вследствие на изменения в 
законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка 
или при заявка от „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен в рамките на абонаментната поддръжка; 

- Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен 
софтуер „Ривал”; 

- Техническа поддръжка на продукта и на системата за управление на базата 
данни в това число и отстраняване на възникнали грешки и недостатъци от програмен 
характер за сметка на изпълнителя; 

- Диагностика на възникнали проблеми и системна помощ за отстраняването им. 
Оказване на помощ при отстраняване на проблемни ситуации качествено и в срок; 

- Архивиране на базата данни. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва услугата, чрез абонаментна поддръжка и/или 

оказване на почасова системна помощ. 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 2. (1) Месечната цена за абонаментно обслужване на счетоводен програмен 
продукт „Ривал” за централно управление на ЮИДП ДП, респ. за едно (1) 
териториално поделение (ДЛС/ДГС) е в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева и 
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нула стотинки), без ДДС или месечна стойност обща за държавното предприятие (ДП) 
в размер на 5 940,00 лева (пет хиляди, деветстотин и четиридесет лева и нула 
стотинки), без ДДС. 

(2) Цената по предходната алинея е в български лева и се формира като обща цена 
за извършените дейности по изпълнението на услугата. В цената са включени всички 
присъщи разходи, свързани с изпълнението на услугата, включително и транспорта до 
териториалните поделения. 

(3) Общата стойност за целия срок на договора не може да надхвърля прогнозната 
стойност в размер на 142 560,00 лева (сто четиридесет и две хиляди, петстотин и 
шестдесет лева и нула стотинки), без ДДС. 

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяната 
услуга на равни месечни вноски в 10 (десет) дневен срок, след представяне на фактура 
за дължимата стойност. 

(2) Плащането на услугата се извършва от централно управление, респективно от 
съответното териториално поделение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя всяка една 
фактура в централно управление на предприятието, респективно във всяко 
териториално поделение. 

(3) Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както следва: 

банка: „(чл. 37 от ЗОП)” АД 
IBAN: BG (чл. 37 от ЗОП), BIC: (чл. 37 от ЗОП) 
(4) Банковата сметка може да бъде променена писмено с уведомително писмо, 

което ще има обвързваща сила и за двете страни по договора. 
 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
Чл. 4. Страните изпълняват задълженията си по настоящия договор за срок от 24 

месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор. 
Чл. 5. Място за изпълнение на договора – съгласно списък на поделенията, 

неразделна част от настоящия договор. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извършва посочените в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор дейности съобразно 

изискванията за качество на конкретния вид дейност; 
2. да извършва работата лично /включително чрез свои специалисти/, като не се 

допуска възлагане изпълнението на поетите задължения на трети лица; 
3. да оказва необходимата системна помощ по предмета на договора, в срок до 4 

часа след като бъде поискана от страна на Възложителя; 
4. да отстранява възникнали софтуерни или технически проблеми – в срок до 24 

(двадесет и четири) часа след изпращане на уведомление от страна на Възложителя до 
Изпълнителя, като при необходимост изпраща свои компетентни представители за 
извършване на заявените дейности; 

5. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително на всяко едно териториално 
поделение списък с имената, длъжностите и съответните контакти на своите 
представители, оторизирани да извършват дейностите по услугата в съответния район. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи 
уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи услугата в срока и при условията договорени между страните. 
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, технически 

параметри и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена съгласно 
размера и начина, посочени в чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор и в съответствие с 
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение № 1 към настоящия договор. 
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V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ. 

Чл. 10. В случай на забава при изпълнение дейностите по услугата, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и 
пет процента) от договорената между страните цена за всеки ден, но не повече от 10% 
(десет процента) от стойността на договора. 

Чл. 11. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

 
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане срока на договора; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

услуга; 
4. при прекратяване юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без правоприемство; 
5. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора и 

извън правомощията на Възложителя, последният не е в състояние да изпълни своите 
финансови задължения с писмено уведомление, веднага след настъпване на 
обстоятелствата; 

6. при достигане прогнозната стойност, посочена в чл. 2, ал. 3 от настоящия 
договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 5-
дневно писмено предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си 
по договора. 

 
VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл. 13. По смисъла на настоящия договор „непредвидени обстоятелства” са 
обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да 
бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или 
бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените 
условия, съгласно разпоредбата на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

Чл. 14. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на 
непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на 
непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 
възникването ѝ. 

(2) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 
всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 
и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвидени 
обстоятелства. 

(3) Докато траят непредвидени обстоятелства, изпълнението на задълженията по 
договора се спира. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на 
събитията, довели до спирането му. 

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства. 
Чл. 15. (1) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на 

настоящия договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние 
да  изпълнява договора поради тези обстоятелства.  

(2) Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и 
са били дължими преди настъпването на непредвидени обстоятелства. 

(3) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва 
протокол.  
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VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

Чл. 16. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала ѝ 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. 

Чл. 17. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнение на 
настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на 
следните адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Югоизточно държавно предприятие град Сливен, с 
адрес: град Сливен, ул. „Орешака“ № 15А, тел./факс: 044 622992, e-mail: uidp@uidp-
sliven.com 

Лице за контакти: (чл. 37 от ЗОП)Русева – главен счетоводител на ЮИДП ДП. 
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1303, ул. „Българска морава” № 100; e-mail: (чл. 

37 от ЗОП); тел. 0888 741 305, лице за контакти: (чл. 37 от ЗОП) Левичарска. 
(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е 

длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от настъпване на промяната. 
Чл. 18. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен в 

случаите изрично посочени в чл. 116, ал. 1 от ЗОП. 
Чл. 19. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 

по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Чл. 20. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на 
друга или на договора като цяло. 

Чл. 21. Нито една от страните по договора няма право да предава правата и 
задълженията си по настоящия договор на трети лица. 

Неразделна част от настоящия договор е списък с административните адреси на 
териториалните поделения, попадащи в териториалния обхват на ЮИДП ДП, 
гр.Сливен, за които ще се изпълнява услугата. 

Настоящият договор, подписан на всяка страница от страните, съдържа 4 (четири) 
страници (без приложенията) и се изготви и подписа в два (2) еднообразни и 
оригинални екземпляра – по един за всяка от страните. 

 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (П) (чл. 37 от ЗОП) ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (П) (чл. 37 от ЗОП) 
ЮИДП ДП ГРАД СЛИВЕН  (чл. 37 от ЗОП) Левичарска 
 
инж. (чл. 37 от ЗОП) Върбанов  управител на  
Директор     „Нек-Кулишев, Левичарска” СД 
 
 
 
(чл. 37 от ЗОП) Русева (п) 
Главен счетоводител 




