
Д О Г О В О Р 

Днес, година в гр. София, на основание на Закона за 
задълженията и договорите, между: 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ със седалище и адрес на управление град Харманли, 
пл. Възраждане 1, ЕИК:000903939, ИН по ДДС:ВС000903939, представлявана от 
Михайл Лисков - Кмет на Община Харманли и Николай Колев - Главен счетоводител 
, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ със седалище и адрес на 
управление: град София, бул. "Климент Охридски" № 8, с изпълнител Научно-
изследователския сектор, представляван от Зам. Ректора по НПД проф. Иван Кралов и 
от Ръководителя на „Централна лаборатория по комютърна графика и 
геоинформационни системи" доц. д-р Моско Аладжем, наричани накратко 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия ДОГОВОР за следното: 

1. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА и СРОК НА ДОГОВОРА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни: 

1.1. Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка 

УСЛУГА ЦЕНА 
Абонаментно извънгаранционно обслужване на софтуерен продукт 
„АКСТЪР 2012", внедрен в общината. 

1200 лв. 

ДДС 240 лв. 
Всичко 1440 лв. 

1.2. Срокът на договора по т. 1.1. е 10.09.2015 г. включително. 
Плащането се извършва с платежно нареждане в срок от 30 дни след подписване на 
договора по сметка на НИС при ТУ-София в 

БНБ - София - Банков код BNBGBGSD 
IB AN: BG24 BNBG 96613100 1038 01 

БУЛСТАТ: 8319178340012 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

2.1.1. Да осигури извънгаранционно обслужване за срока по т. 1.2., включващо; 

a. Усъвършенстване и подмяна на програмите с по-нови версии; 

b. Периодично информиране на Възложителя за по-нови версии и изпращането им по 
електронен път на адрес: obshtina@harmanli.bg; 

c. Осигуряване на помощ в пълното овладяване и експлоатация на продуктите, при 
необходимост; 
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d. "Горещ телефон" за справки и въпроси от 9.00 до 19.00 ч.- тел. 02/ 965 34 69; 

2.1.2. Задълженията по този договор включват общо едно планово или извънредно 
посещение за срока на действие на настоящия договор на специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
офиса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

2.2.1. Да експлоатира и подържа програмите в съответствие с изискванията на техническата 
им документация; 

2.2.2. Да съдейства за преодоляването на възникнали трудности и пречки в хода на работа в 
рамките на своята компетентност; 

2.2.3. Да не внася промени в технологията и изменения в програмното осигуряване и 
структурни данни, без уведомяване и писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2.2.4. След успешно приключване на изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 
задължава да издаде "Референция за добро изпълнение" на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ. 

3.1. При невъзможност за използване на продуктите от фамилията АКСТЪР от страна на 
Възложителя по причини, които изцяло зависят от Изпълнителя, за срок по-дълъг от два 
работни дни, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 (един) % от общата стойност на 
договора за всеки ден, в който не могат да бъдат използвани продуктите, но не повече от 10 
(десет) % от общата цена на договора. 

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

4.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

4.1.1. при изтичане срока му на действие; 

4.1.2. предсрочно: 

a. по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено; 

b. при неизпълнение на условията по договора от някоя от страните - с отправено 
едномесечно предизвестие от изправната страна; 

c. при всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на 
договора; 

d. с отправяне на тримесечно предизвестие от едната до другата страна; 

e. едностранно от Възложителя при невъзможност за използване от него на продуктите 
от фамилията АКСТЪР, за което той няма вина; 

4.2. При прекратяване на договора по искане, вина или невъзможност за изпълнение на 
същия от страна на изпълнителя, то той следва да възстанови на възложителя съразмерно 
частта от стойността на договора, за периода, през който няма да извърши услугата - от 
датата на прекратяването до 10.09.2015 година; 

4.3. Договорът се счита прекратен и при неплащане от страна на Възложителя на цената в 
срока, посочен в 1.2; 

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 



5.1. За валидни адреси за приемане на документи, свързани с този договор, страните 
приемат: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Град: Харманли Град София 

Пощенски код: 6450 Пощенски код: 1797 

Област: Хасково Област София-град 

Община: Харманли Район Студентски 

Адрес: пл.Възраждане № 1 Бул.Климент Охридски 8 

Телефон: 0373 827 27 Телефон: 02 965 2424 

факс: 0373 825 25 Факс: 02 965 3469 

e-mail: obshtina@harmanli.bg e-mail: office@acstre.com 

Лице за контакт: Михаил Лисков Лице за контакт: Моско Аладжем 

5.2. За всички неуредени въпроси в договора, както и при разногласия между страните, се 
прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите и нормите на действащото в 
Република България гражданско законодателство: 

5.3. Всички възникнали спорове по изпълнението на договора се решават по споразумение 
между двете страни, а ако не се постигне такова - по съдебен ред. 

Настоящият договор се подписва в два еднотипни екземпляра - по един за 
г., ^сяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Михаил Лисков 
Кмет на община Харль 

Николай Колев/ 

Гл. счетоводител ' / 

доц. д-р Моско Аладжем 
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