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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 
гр. Шумен-9700, ул. ”Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123, e - m a i l : d p s h u m e n @ m z h . g o v e r m e n t . b g  

 

ДОГОВОР № 34-2015 

 

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, 12.03.2015 г., в гр. Шумен се сключи настоящият договор между: 

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Шумен със седалище и 

адрес на управление – гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. Петра №1, ЕИК ……….., 

представлявано от инж. …………….. – в качеството си на Директор на предприятието и 

………………. – в качеството си на ръководител „Финансов отдел“ и главен счетоводител на СИДП 

ДП – гр. Шумен, от една страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. „Макс Трафик“ ООД – с ЕИК: ……….., със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 

община Шумен, област Шумен, ул. „Митко Палаузов“ № 10, представлявано от ………….., в 

качеството му на управител (представител) и съдружник на дружеството, наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, се 

договориха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по вътрешно и 

външно почистване и измиване на служебните моторни-превозни средства, собственост на СИДП 

ДП – гр. Шумен, за Централно управление, през 2015 г. и други, свързани с тях услуги, съгласно 

оферта, която е неразделна част от този договор, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената им.  

(2) За краткост предмета на настоящия договор /ал.1/ ще се нарича "услуги". 

(3) Прогнозната стойност на услугите по договора не е задължителна за усвояване и зависи 

изцяло от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Уговорените в този договор условия се прилагат автоматично за конкретната услуга, след 

като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ МПС за почистване и/или измиване. 

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 2. Срок за изпълнение на договора: 

(1) Изпълнението започва след подписване на договора. 

(2) Страните приемат срок за изпълнение на всяка отделна услуга по почистване и измиване на 

МПС не по-късно от 1 (един) час в рамките на работния ден.  

(3) Крайна дата за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

сключването му. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 3 (1) Стойността на настоящия договор е в размер до 2 716,66 лв. (две хиляди, седемстотин 

и шестнадесет лева, шестдесет и шест стотинки), без включен ДДС и 3 259,10 лв. (три хиляди, 

двеста петдесет и девет лева е десет стотинки) с включен ДДС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след 

сключването на договора не се обвързва с цялостното усвояване на определеният финансов ресурс. 

(2) Стойността на всяка услуга се определя въз основа на единичните цени, съгласно 

представените цени във ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. 

(3) Заплащането на стоките ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на издаване на фактура за 

извършена услуга. 

(5) Основание за плащане е издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – фактура. 

(6) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка: „……………………… 

Банкова сметка: IBAN ……………………… 

Банков код: ……………………….. 

„Макс Трафик“ ООД. 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата в срока и при условията, договорени 

между страните; 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заявява частично усвояване на услугите; 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена/възнаграждение по реда и в 

сроковете от настоящият договор; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи уговореното 

възнаграждение в посочените срокове и условия. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осъществи услугата, съгласно заявка и технически спецификации, определени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица 

документи и информация, свързани с изпълнението на услугата. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА. 
Чл. 5. Приемането на услугата, се извършва от съответното лице, което го представлява в 

присъствието на изпълнителя. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 6. 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. 

4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност 

или производство по ликвидация; 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи, в случаите когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва разпоредбите и сроковете 

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

настоящия договор; 

4. По време на изпълнение на договора бъде установено по надлежния ред, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е подписал декларация с невярно съдържание. 

Чл. 8. 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. При невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на договора, като в този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения, а му заплаща само 

дължимото възнаграждение за извършеното до момента на прекратяването изпълнение, прието от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. 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. 9 При разваляне на договора при условията на чл. 87 от ЗЗД, изправната страна е длъжна да 
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отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна. 

Чл. 10(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. 7 и чл. 11, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността на действително 

извършената работа до момента на прекратяване по този ред по цени съгласно чл. 3 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.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл. 11. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

Чл. 12. 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 и да публикува в Профила на купувача, 

съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 13. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 

писмена форма. При промяна на посочените данни, 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. 

Чл. 14. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

(1). За Възложителя: “Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен, със седалище и 

адрес на управление: ул. „Петра” № 1, тел./факс (054) 833 123 

(2) За Изпълнителя: „Макс Трафик” ООД, гр. Шумен, ул. „Митко Палаузов” № 10, тел: 

…………..; моб. …………………….., e-mail: ……………………  

Чл. 15. Неразделна част от настоящия договор са техническата и ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, депозирани в хода на провеждане на процедурата. 

Чл. 16. Всички спорни въпроси възникнали в хода на изпълнение на договора ще се решават 

между страните чрез преговори, а при непостигане на консенсус – по реда на действащото 

законодателство. 

Чл. 17. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

задълженията и договорите, Търговския закон и ЗОП. 

Настоящият договор се състои от 5 (пет) страници, ведно с приложенията, състави се и се 

подписа в два еднообразни екземпляра, всеки един от тях със силата на оригинал, като – по един за 

всяка от страните. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Списък на служебните МПС и вид услуги; 

2. Приложение № 2 – Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Договорът се състави в 2 еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (П) ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (П) 

инж. …………….  …………………….. 

Директор на СИДП ДП, гр. Шумен  управител на „Макс Трафик“ ООД 

 

…………………………….: (П) 

Ръководител „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП, гр. Шумен 

 



 
 
,  

Приложение № 1 

към Договор № 34-2015/12.03.2015 г. 

във връзка с проведена процедура по реда на глава 8а, чл.101а от ЗОП с предмет:  

„Услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на служебните моторни-превозни 

средства, собственост на СИДП ДП – гр. Шумен, за Централно управление, през 2015 г. и 

други, свързани с тях услуги”. 

 

Списък на моторни – превозни средства, 

собственост на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

№ по 

ред 
Вид на превозното средство Модификация 

Брой 

автомобили 

1 Тойота YARIS  Лек автомобил 1 

2 Тойота COROLLA Лек автомобил 1 

3 „Санг Йонг Родиус джип 1 

4 TOYOTA LAND CRUISER 150 джип 1 

5 HOVER H5  джип 1 

6 TOYOTA RAV-4 джип 1 

7 TOYOTA AURIS Лек автомобил 1 

8 TOYOTA AVENSIS  Лек автомобил 1 

9 VOLKSWAGEN“, Модел „MULTIVAN” микробус 1 

10 ДАЙХАТСУ джип 1 

11 Лада нива 4х4 джип 2 

 Общ брой на автомобилите Х 12 

 

 

Приложение № 2 

към Договор № 34-2015/12.03.2015 г. 

във връзка с проведена процедура по реда на глава 8а, чл. 101а от ЗОП с предмет: 

„Услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на служебните моторни-превозни 

средства, собственост на СИДП ДП – гр. Шумен, за Централно управление, през 2015 г. и 

други, свързани с тях услуги”. 

 

Цени за извършване на услугите, съгласно техническото и ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Наименование на услугата Мярка 
Прогнозно 

количество 

Един.цена за 

изпълнение на услугата, 

лв. без вкл. ДДС 

1. Комплексно вътрешно и външно почистване 

(измиване) на МПС (по приложен списък), което 

включва: 

Брой 200 

Джип-14,00 

Лек автомобил-12,00 

Микробус-17,00 

1.1. Вътрешно почистване (измиване) на МПС (по 

приложен списък) Брой 200 

Джип-7,00 

Лек автомобил-6,00 

Микробус-9,00 

1.2. Външно почистване (измиване) на МПС (по 

приложен списък) Брой 200 

Джип-7,00 

Лек автомобил-6,00 

Микробус-8,00 

1.3. Други допълнителни услуги извън тези по т.1.1.и 

1.2 и включени в цената по т.1. Х Х Х 

1.3.1. Пастиране и полиране. 
Брой 1 

Джип-100,00 

Лек автомобил-100,00 
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Микробус-140,00 

1.3.1. Пране на тапицерия. 

Брой 2 

Джип-70,00 

Лек автомобил-70,00 

Микробус-100,00 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (П) ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (П) 

инж. ………………….  …………………………. 

Директор на СИДП ДП, гр. Шумен  управител на „Макс Трафик“ ООД 

 

 

 

 

 

………………………: (П) 

Ръководител „Финансов отдел“ и 

главен счетоводител на СИДП ДП, гр. Шумен 


