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Проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян”  по 

договор за безвъзмездна помощ № А 09 -31-151/12.06.2009 г. 
 

 
 
 

ДОГОВОР №_________ 
 
 
 

Днес,   _________2010 г., в гр. Смолян, между: 

ОБЩИНА СМОЛЯН, със седалище и адрес на управление: гр.  Смолян 

бул.”България”12,  БУЛСТАТ 000615118, представлявано от Дора Илиева Янкова, 

наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и  

………………………………………. със седалище и адрес на управление: гр. 

………..………, ……………………….. № … вписано в регистъра на 

…………………………..съд с решение по ф. дело № …………../………………..г., 

Булстат/ЕИК ……………….., представлявано от …………………………– 

………….………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 

 Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:  
1. „Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на 

община Смолян, 24-те кметства и 19-те кметски наместничества и обучение на 
администрацията за изискванията и практиките за осъществяване на електронна 
община и електронни услуги” 

2. „Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации с монитори, 19 бр. лазерни 
принтери” 

3. „Разширяване на информационните и административни услуги предоставяни 
от мрежата от общински туристически информационни центрове (ТИЦ)” – дейност 2 и 
дейност 5 по проект «Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян» по 
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договор за бъзвъзмездна помощ № А09-31-151С/12.06.2009 г., финансиран по ОПАК, 
съфинансирано от ЕСФ», приоритетна ос III. “Качествено административно 
обслужване и развитие на електронно управление”, Подприоритет 3.1.”Подобряване на 
обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно 
управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1. – 02. съгласно Техническо 
задание – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.  
 
 

ІІ. СРОКОВЕ 
 
 

Чл. 2. /1/ Срокът на настоящия договор е _____________ /словом/ дни от датата 
на подписване в съответствие с времевия график на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 
2, неразделна част от настоящия договор 

/2/  Гаранционен срок - _____________ /словом/ месеца от датата на пускане в 
експлоатация на продукта по чл. 1  т. 1 от договора ; 

/3/  Гаранционен срок - _____________ /словом/ месеца от датата на пускане в 
експлоатация на продукта по  чл. 1  т. 3 от договора; 

/4/ Гаранционен срок - _____________ /словом/ месеца от датата на пускане в 
експлоатация на компютърните конфигурации, мониторите и  лазeрни принтери по  чл. 
1  т. 2 от договора.  

 
ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПЛАЩАНИЯ И ГАРАНЦИИ 

 
Чл. 3. Стойността на договорената задача страните определят …………….. 

( ………………) лева без включен ДДС, …………. ( ……………… ) лева с включен 
ДДС, съгласно Ценовото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, 
неразделна част от настоящия договор. 

 
 Чл. 4. Плащането се извършва по банков път в срок от 10 /десет/ работни дни 
след приключване на всяка от дейностите, включена в съответния Лот, съгласно 
Ценовото предложение на Изпълнителя и представени двустранно подписан протокол 
за изпълнение и оригинална фактура. 
  

 Чл.5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5( пет ) % от 
стойността му, без ДДС и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди подписване на 
договора. 

 
Чл.6. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 10 дневен срок след 

приемането  на всички материали по реда на чл. 13, ал. 2. 
 
Чл.7. При неспазване на първоначално приетите срокове, определени в договора 

по изпълнение на договорната задача по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият поема за 
своя сметка евентуални допълнителни разходи. 
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 ІV. АВТОРСКО ПРАВО 
 
 

 Чл.8. Разработеният продукт става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва авторските права върху разработките и тяхното последващо 
реализиране в звената на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без правото да ги разпространява на трети 
лица под каквато и да е форма. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще използва продукта – предмет на 
този договор – само за собствени цели и няма право да го разпространява и доразвива с 
други лица без изричното съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на единствен 
носител на авторските права на продукта по смисъла на чл.42 от Закона за авторското 
право и сродните му права. 
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
 

 Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
   1. да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия 

договор; 
2. да проверява изпълнението на настоящия договор като с действията си не 

пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни за правилното 

изпълнение на поетите с настоящия договор задължения; 
2. да съдейства за изпълнението на договорната задача, като своевременно 

решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа. 
3. да определи отговорни лица от екипа си за одобряване на разработките, 

предмет на настоящия договор. 
4. незабавно да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички новооткрити и/или 

новосъздадени данни и документи, необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено, 
пълно и точно изпълнение на задълженията по настоящия договор. 

5. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите 
суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
 
 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 

Чл. 11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да  получава сумата,  по определения в раздел IIІ от настоящия договор 

начин и размер, при изпълнение условията на договора. 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за 
правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения; 

 
Чл. 12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извърши договорната задача в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. да представи в договорения срок резултатите от своята дейност.  
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3. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регламентиран достъп до всички материали и 
документи във връзка с договора. 

4.да представи крайния продукт във вид и обем съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
VІІ. ПРИЕМАНЕ  

 
 

Чл. 13. (1) Приемането на отделните дейности, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
не по-късно от 3 (три) работни дни след представянето им от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. По преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е възможно повторно 
разглеждане на дейностите след наложилите се корекции. 

(2) Приемането на дейностите, предмет на настоящия договор се извършва с 
двустранно подписване на протокол без забележки.  

 
 

VI ІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 
 

Чл. 14. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие 
изразено в двустранно подписан документ. 

 
Чл. 15. При прекратяване по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до момента на прекратяването разходи. Тези разходи се 
установяват с подписан двустранен протокол. 

 
Чл. 16. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено 

предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на 
поетите с договора задължения. 
 
 

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
 

Чл. 17. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) на 
адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата 
страна или по факс. 

 
Чл. 18. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до 

него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
бъдат разрешавани от страните чрез непосредствени преговори, а при непостигане на 
съгласие от компетентния съд. 

Чл. 19. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
ЗЗД и другите нормативни документи регламентиращи тази материя и действащи в 
момента. 
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Чл. 20.  Допълнителни разработки на продукта, невключени в Техническото 
задание – Приложение № 1 не се явявят предмет на настоящия договор и подлежат на 
допълнително договаряне при спазване разпоредбите на ЗОП и ЗАПИСП. 

 
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра 
– три  за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Като неразделна част от договора да се счита:  
Приложение 1:  Техническо задание 
Приложение 2: Времеви график 
Приложение 3: Ценово предложение на Изпълнителя 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ОБЩИНА СМОЛЯН        “………….” ………, 

Гр. Смолян, бул.”България” № 12    Седалище: ………… 

    

БУЛСТАТ: 000615118     Булстат: …………… 

Tel.  0301 67637      тел. …… …….. 

IBAN: BG38IORT80193150005000    IBAN:  

BIC: IORTBGSF      BIC: ………………….. 

  

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми 

другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
          
 
________________     ___________________  
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 

 
 
Република България 

 


