
Приложение 1 към Решение № 143, взето с  протокол 
№ 21 от заседание на Общински съвет Сопот, 

проведено на 01.08.2013 г.. 
 

 

 
ПРОЕКТ 
 
 

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 
 
Днес, .... ……………..2013 г. се подписа настоящият договор за сътрудничество и съвместна дейност 
между:  
 
Община Сопот, обл.Пловдив, Р България, 
представлявана от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот  
с адрес: бул. „Иван Вазов” № 34, ПК 4330, гр.Сопот, обл.Пловдив, Р България,  в изпълнение на 
Решение №……, взето с протокол №…….от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 
…………………..г., от една страна  
и  
Българска Стопанска Камара – Сан Франциско, САЩ  
представлявана от Константина Чилингирова – Председател на Борда на Камарата.  
с адрес ................................................................................................................, от друга страна.  
 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Като подписват настоящия договор страните декларират намерението си за сътрудничество  
във връзка с осъществяването на дейности и разработването на общински проекти за развитие на 
туризма в община Сопот. 
Чл. 2. За извършваните дейности във всеки конкретен случай ще се сключва договор между страните, 
като се определят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се уточняват конкретните права и задължения 
на страните, срокове, плащания и други условия.  
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ години.  
Чл. 4. Договорът влиза в сила от деня на подписването му.  
Чл. 5. Договорът може да бъде прекратен при:  

1. с изтичане на срока; 
2. прекратяване на дейността на една от страните;  
3. взаимно съгласие между страните; 
4. изрично изразено желание на една от страните, чрез писмено уведомяване на другата 

страна; 
Чл. 6 (1) Всички съобщения, уведомления и др. подобни, както и цялата кореспонденция между 
страните се води в писмена форма. 

(2) Страните приемат кореспонденцията помежду им да бъде водена на следните адреси: 
       
ЗА ОБЩИНА СОПОТ:                                                             ЗА БСК-КАЛИФОРНИЯ, САЩ:  
Адрес: ………………….     Адрес:…………………………. 
E-mail:…………………..      E-mail:…………………………. 
 Тел……………………….      Тел…………………………….. 
 Лице за контакт:…………      Лице за контакт: …………….. 
 

(3) В случай, че някоя от страните промени адресите и телефони за кореспонденция, 
уведомяване и/или известяване, посочени по-горе в договора, тя е длъжна да уведоми писмено 
другата страна най-късно до 3 дни след промяната.  

 
Чл. 7. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.  
   

   

За Община Сопот: ……………………..            За Българска Стопанска Камара – Сащ: …………… 
                  (.....................)                                                                            (...........................)  


