
 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

за изграждане и поддръжка на 

„Електронен дневник” в EDG.bg на aбонаментен план "      " 

№  / г. 

 
 

Днес, г. в град София между: 

 

1. Инфокол ООД 
Адрес: гр. София 1700, р- н Студентски, ул. Проф. Кирил Попов № 53А, офис 2 

ЕИК: 203778332 

Представляващ: Кристиан Митков Койнов 

наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" 

 
и 

 

2.  
Адрес:  

ЕИК:  

Представляващ:  

от друга страна и наричано за краткост "АБОНАТ" се сключи настоящия договор: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
С настоящия договор АБОНАТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши следните дейности, наричани по- долу  за 
краткост „УСЛУГА“, а именно: 

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създава и обособява за АБОНАТА „ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК“, като част от интернет адрес "www.edg.bg" и 
предоставя възможност на АБОНАТА да публикува, управлява и изтрива информация и документи в него. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява на абонаментен принцип поддръжка на „Електронен дневник ” в EDG.bg на aбонаментен план 
"СТАРТ" за АБОНАТА. 

1.3. Абонаментният план се определя в зависимост на броя на групите за учебната година са описани в ТАБЛИЦА 1 в настоящия 
договор.Предметът и обхвата на УСЛУГАТА са описани в "ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ" към този договор. 

1.4. УСЛУГАТА има функция за външен достъп на родители, който се контролира от АБОНАТА. 

 
 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

 Настоящият договор има срок от 12 месеца. 

2.1. Периодът за ползване на УСЛУГАТА е посочена във фактурата (от дата/ до дата), по която е извършено плащане за 
УСЛУГАТА. 

2.2. Срокът на договора може да бъде удължен при заплащане на следващ абонамент. 

 
 

http://www.edg.bg/


 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

 
 

 3.2. Цената на УСЛУГАТА е ......... лева (без ДДС). 

3.2. АБОНАТЪТ заплаща УСЛУГАТА в срок от 10 дни след получаване на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проформа - фактура или 
фактура - оригинал. 

3.3. АБОНАТЪТ     заплаща      дължимото      възнаграждение    в     брой     или     с     банков     превод,     по     банкова     сметка: IBAN 
BG41UBBS88881000654084, BIC код UBBSBGSF, " Обединена българска банка " АД на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предлага по- ниски цени за УСЛУГАТА, при условие че АБОНАТЪТ стане клиент и на други 
продукти и услуги или се включи в промоционална кампания. 

3.5. АБОНАТЪТ дава съгласието си да получава електронна фактура за дължимите към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ парични суми на  e- mail адрес 
example@edu.mon.bg 

 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши УСЛУГАТА , съгласно параметрите, описани в настоящия договор и всички 
допълнителни приложения и споразумения към него. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави УСЛУГАТА по този договор в срок от 10 / десет/ работни дни от датата на 
неговото подписване от страните и след извършено плащане съгласно т. 3.2. 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя и поддържа услугата, като съблюдава и изпълнява посочените отговорности и 
задължения от общите условия към настоящия договор. 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури компетентен персонал и квалифицирана помощ при решаването на възникнал 
проблем, по начин подробно описан в Общите условия. 

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост, за своя сметка да развива / мащабира УСЛУГАТА, при настъпили промени в 
нормативната уредба, като запазва функционалните й характеристики. 

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за информационното съдържание на данните, които се публикуват в "ЕЛЕКТРОНИЯ 
ДНЕВНИК" при ползване на УСЛУГАТА. 

 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА 
 

 5.1. АБОНАТЪТ се задължава да заплати в срок УСЛУГАТА. 

5.2. АБОНАТЪТ се задължава да осигури компетентен персонал и квалифицирана помощ при решаването на възникнал проблем. 

5.3. АБОНАТЪТ се задължава да съблюдава и изпълнява посочените отговорности и задължения по настоящия договор от 
общите условия към него. 

5.4. АБОНАТЪТ се задължава да организира и осигури надежден достъп на електронните услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Интернет или 
друга телекомуникационна свързаност ). 

5.5. АБОНАТЪТ носи пълна отговорност за истинността на информацията и документите, които публикува в "ЕЛЕТРОНЕН 
ДНЕВНИК" при ползване на УСЛУГАТА. 

5.6. АБОНАТЪТ има право при прекратяване на договора да получи цялата публикувана от него информация и документи, като за 
целта в срок до един месец от прекратяване на договора сам да свали ( експорт в PDF ) публикуваната от него информация и 
документи за всички групи през учебните години, в които е ползвал УСЛУГАТА. 

 
 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

 6.1. Договорът се прекратява при: а) 

изтичане на срока; 

б) по взаимно съгласие на страните; 

в) при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон; 

г) в резултат на действия, актове или решения на компетентни държавни или правораздавателни органи, които водят до 
ограничаване правомощията или функциите, на която и да било от страните; 

д) при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по този договор, считано от влизането в сила на 
съответното решение; 

6.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно от АБОНАТА при виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
повече от 72 часа, след изтичане на посоченото време за реакция в Общите условия. 

6.3 Изпълнителят може да прекрати договора едностранно и без предизвестие, при виновно поведение на Абоната в случаите 
подробно описани в Общите условия за използване на платформата. 

 



 

 

 
 
 

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря пред АБОНАТА за: 

а) неспособността на АБОНАТА да се възползва от УСЛУГАТА; 

б) претенции от трети лица срещу АБОНАТА във връзка с публикувани документи и информация от АБОНАТА в "ЕЛЕКТРОНИЯ 
ДНЕВНИК". 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря пред АБОНАТА и трети лица за вреди, причинени от неизпълнение на задълженията и 
отговорностите на АБОНАТА посочени в този договор. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря пред АБОНАТА и трети лица, поради невъзможност от изпълнение на задълженията си по  
договора поради технически проблеми (в оборудване или телекомуникации), настъпили извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени от АБОНАТА в резултат на изпълнение на  
УСЛУГАТА, когато загубите, пропуснатите ползи и други щети са настъпили поради несвоевременно публикуване на документи 
и информация от страна на АБОНАТА. 

 
 

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
8.1. При възникване на евентуални спорове, страните по този договор полагат усилия за  доброволното  им  уреждане  по 
взаимно съгласие, при непостигането му, всяка една от страните може да отнесе спора за решаване от съответните съдебни  
органи като се приложи законодателството на Република България. 
8.2. Всички протоколи, приложения и допълнителни споразумения към този договор са неразделна част него. 
8.3. Изменения и допълнения по този договор могат да се правят само в писмена форма. 
8.4. Неразделна част от този договор са общите условия към него и Таблица 1. 

 

 
Настоящият договор съдържа 3 / три/ страници и е подписан в два еднакви екземпляра и Общи условия, 

по един за всяка от страните. 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................................... АБОНАТ: ...................................... 

 
 

 
 
 
 
 


