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"Технологични Решения” ООД 

София 1233 ул. "Опълченска”' 112 А 
тел: 0898212309 / 0896686213

ел. поща: offlce@nts.bg 
web; www.nts.bg

Днес, година в град София между:
Община ИСКЪР , ЕЖ: 000413942, представлявана от:

1. Валентин Василев Йорданов - Кмет на общината и

2 . Теменужка Цвешхова Цановска - Главен счетоводител, 
наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 
"Технологични решения" ООД със седалище и управление: гр. София 1233, 
ул. "Беласица"17, ет.2, ап.4, ЕИК: 203284 814; представлявано от

Живко Ангелов Михайлов - Управител, 
от друга, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия 

договор за следното:

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява работоспособността и целостта на 
информационните масиви на ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ ЛБД "Население", наричан 
за краткост ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ за определения з договора срок.

Чл. 2. През време на периода на абонаментна поддръжка на 
информационните масиви на ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължаза:

(1) При констатиране на разрушаване на целостта на 
информационните масиви на ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ, независимо от какво е 
предизЕикано това разрушаване, да възстанови от предоставено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ архивно копие на информационните масиви целостта на 
масивите в срок от 10 работни дни след предоставянето на 
информационните масиви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При желание от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ да извърши един 
профилактичен преглед на информационните масиви на ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ. 
Прегледът се извършва не по-късно от една седмица след заявено желание 
от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Всеки допълнителен преглед и настройка на 
ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ е предмет на допълнително споразумение.

(3) Да консултира и съдействува на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при инсталиране на 
нови версии на ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ.

(4) Да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно настройките на ПРОГРАМНИЯ 
ПРОДУКТ по телефона или по електронна поща.

I. ПРЕДМЕТИ НА ДОГОВОРА

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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{5) Да осигурява защита и неразпространение на станалите му 
известии при изпълнение на договора лични данни с оглед Закона за 
защита на личните данни.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да преведе договореното съгласно 
чл. 4. възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове.

на 315.00 лева (Триста и петнадесет лева) без ДДС.
(2) Договорената сума се превежда до 20 дни след започване на 

абонаментния срок по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN : BG26 STSA 9300 0022240752 BIC: STSABGSF - Банка ДСК

Чл. 5. Срокът на абонаментна поддръжка на ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ е 1 
(една) година от 18.11.2014 г.

Чл. 6. При забавено с повече от един месец плащане на 
договорената в чл.4 сума ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
допълнително заплащане в размер на 1%о (един промил) от забавената 
сума за всяка седмица забавяне.

Чл. 7. При неизпълнение на клауза от настоящия договор от една от 
страните, неизправната страна дължи на изправната на основание чл. 92 
от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) неустойка в размер на 10 
% от договореното възнаграждение.

Чл. 8. Измененията и допълненията на настоящия договор се правят 
с допълнителни писмени споразумения и стават неразделна част от 
договора от момента на подписването им.

Чл. 9. При възникване на спорове по изпълнението на настоящия 
договор, същите се решават с писмено споразумение между страните, а в 
случай, че това е невъзможно - по реда на Гражданския процесуален 
кодекс.

Чл. 10. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат 
разпоредбите и Закона за авторското право и сродните му права, Закона 
за задълженията и договорите и общите разпоредби на гражданското 
законодателство.

Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра, по 
един за всяка страна.

III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получи възнаграждение в размер

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

2.

Administrator
Typewriter
чл.23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
чл.23 от ЗЗЛД

Administrator
Typewriter
чл.23 от ЗЗЛД




