
 

Д  О  Г  О  В  О  Р 
 

 Днес,………………….. 2020 г., в гр. ………………………………..…………………. , 

между…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………......  

…………………………….……………………….…………….,наричан за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“  

и  

Издателство „Изкуства“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Д-р 

Йордан Йосифов“ №8Б, БУЛСТАТ BG 128526690, представлявано от Цеко Петров Стайков – 

Управител, наричан за кратко „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се сключи настоящият договор за следното:  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави …..……….….. 

(…………………………….………..…..) броя учебни помагала за индивидуална работа на детето от 

Програмната система по английски език „Play and Write with Echo“ за 1. клас. 

 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Срокът за изпълнение на поръчката, предмет на този договор е 10.09.2020 г. 

Чл. 3. Мястото за доставка на помагалата e учебното заведение. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 4. Изпълнителят се задължава със свои средства и материали да изпълни поръчката по 

доставката на помагалата, описани в чл. 1 от договора, в срока по чл. 2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. Възложителят има право сам или чрез надлежно упълномощен свой представител да 

контролира изпълнението на договора, без да намесва в дейност на Изпълнителя.   

Чл. 6. Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, ако има възражения при получаването 

на помагалата. При констатиране на видими или скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен за 

своя сметка да извърши замяна  на дефектните екземпляри. 

 

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 

Чл. 7. Единичната цена на помагалото е 16,00 (шестнадесет) лева. Общата стойност на 

помагалата, съобразно цената и заявените бройки, възлиза на 

……..…./……….…………..…...………… (словом).     

Чл. 8. /1/ Плащането на доставените учебници се извършва в срок до ………………………………. 

/2/ Плащането се извършва по банкова сметка на Изпълнителя: 

 IBAN: BG63 UNCR 9660 1066 4156 06, BIC: UNCRBGSF 

 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – филиал ЖОЛИО КЮРИ 

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

Чл. 9. При забава от страна на Изпълнителя от срока по чл. 2, същият дължи на Възложителя  

неустойка в размерна 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от общата стойност. 

Чл. 10. При забава на Възложителя при изпълнение на задължението по чл. 7, Възложителят 

дължи неустойка в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от общата стойност. 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл. 11. За всички неуредени взаимоотношения с настоящия договор се прилагат разпоредбите на 

ЗЗД и действащото законодателство на Република България. 

 Договорът се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в 

сила от датата на подписването му. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

                                          

…………………………………..                                     Цеко Стайков  

Управител на „Изкуства“ ЕООД 


