ДОГОВОР
№……………………….
Днес, …………………………., в гр. София се сключи настоящият договор, между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, с адрес: гр. София, бул.
"Княз Дондуков" № 2А, в качеството на конкретен бенефициент по проект „Включващо
обучение” по схема BG051PO001-4.1.07 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, представлявано от Грета Ганчева, в качеството й на ръководител на проект,
съгласно Заповед № РД 09-291/25.02.2014 г. на министъра на образованието и науката,
наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
………………………………………, ЕГН……………, с адрес…….………………,
наричан/а за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да работи като
специалист психолог в ……………………………………………………………………….
с деца от 3- до 7-годишна възраст, застрашени от обучителни трудности, да участва в
прилагането на примерни програми за подпомагане на децата с обучителни трудности
от 4-, 5- и 6-годишна възраст, разработени в рамките на Дейност 1 от проект
„Включващо обучение” (проекта) по схема BG051PO001-4.1.07 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), Заповед за възлагане № РД09509/27.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, изм. със
Заповед № РД 09-1277/20.08.2014 г. на министъра на образованието и науката.
Чл. 2. Договорът се сключва със срок до 15.07.2015 г.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение съгласно чл. 8-10 от настоящия
договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършването на
услугите по чл. 1;
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстраняване на проблемите, възникнали в хода
на изпълнение на договора.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
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да изпълни услугите, изброени в чл. 1, предмет на настоящия договор, в
съответствие с Общите условия за усвояване на безвъзмездна финансова
помощ и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” (ОП РЧР – Общи условия) и актовете, свързани с
изпълнението на проект „Включващо обучение”;
да спазва разпоредбите на общностното и националното законодателство,
както и утвърдената вътрешноведомствена уредба на Министерството на
образованието и науката;
да положи дължимата грижа за качествено извършване на услугите;
да спазва уговорените условия и срокове за предоставянето на услугата, а
когато това е невъзможно, незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това;
да не разпространява поверителна информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която му
е станала известна при или по повод изпълнението на този договор. За
поверителност се смята всяка вътрешнослужебна информация, която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има интерес да не бъде разкривана.
при поискване да осигури достъп до активите и информацията по договора на
проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на
Европейската комисия и ОЛАФ.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи услугите във вида и срока, уговорени в този договор и съгласно
проекта;
2. да се информира за действията по изпълнение на договора, както и да
осъществява текущ контрол по изпълнението.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок необходимата
информация, документация и съдействие за изпълнението на предмета на
този договор;
2. да заплати в срок уговореното възнаграждение;
3. да осигури при необходимост подходящи условия и технически пособия за
изпълнението на предмета на този договор.
ІV. СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда учебните часове по график,
утвърден от директора на ЦДГ/ОДЗ.
(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигури съдействие и не представи необходимата
информация навреме срокът по предходната алинея се удължава съответно със срока на
забавата.
(3) В неотложни случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да определи по-кратък срок за
предоставяне на услугата.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечни отчети
или отчети на друг период, когато спецификата или времетраенето на проекта налагат
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това. За предоставената услуга между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се подписва
приемно-предавателен протокол за всеки отчетен период.
(5) Периодите за отчитане по предходната алинея са обвързани с периодите на отчитане
по проекта. Отчетите се представят до 5-о число на текущия месец на директора на
детската градина/обединеното детско заведение.
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение,
определено на база отработени, отчетени и приети до 650 астрономически часа, при
часова ставка 5 лева. Възложителят се задължава да начисли и заплати дължимите
осигурителни вноски за сметка на работодател над определената по-горе сума.
Чл. 9. Възнаграждението се изплаща съобразно отработените, отчетените и приети
часове за даден отчетен период след подписването на протокол съгласно чл. 7, ал. 4.
Чл. 10. Средствата за договореното възнаграждение и дължимите осигурителни вноски
се изплащат по банков път.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. след изтичането на 30-дневен срок от писменото уведомяване на другата
страна.
VII.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за щети и/или пропуснати ползи, които
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би могъл да понесе при действия или бездействия, които са в
несъответствие с извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги, както и/или в резултат на
ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни услуги от други лица, без предварително
съгласуване с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 14. Този договор, както и отношенията между страните, се подчинява на
законодателството на Република България.
Чл. 15. Страните уреждат споровете помежду си по взаимно съгласие. Ако не бъде
постигнато споразумение, спорът ще бъде разрешен по реда на Гражданския
процесуален кодекс от съответния компетентен съд.
Чл. 16. Изменения и допълнения в този договор може да се правят само с писмено
допълнително споразумение (анекс), подписано от страните по договора.
Договорът е съставен и се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
За и от името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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