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Д О Г О В О Р 
 

Днес, ……… г., в Стара Загора, между:  

Търговско-промишлена палата - Стара Загора,  

представлявана от: Олег Стоилов - Председател, 

със седалище: гр. Стара Загора, ул. Г. С. Раковски, 66 

ЕИК 123047654, ИДН по ДДС BG123047654, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

………………………………, 

представлявано от: ………………………………                                    

със седалище: ……………………………… 

ЕИК ………………………………  
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
се сключи настоящия договор за следното:  

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Този договор се сключва за целите на изпълнение на проект WINET - Trade and Innovation 
in Wine Industry BSB - 638, съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество 
Черноморски басейн 2014-2020. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услугите, описани в т. 1. 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури логистични услуги за участниците в две 
делегации от Молдова и  Румъния, включващи 
1.1. Организиране на хотелско настаняване 
1.2. Организиране на изхранване 
1.3. Организиране на винени турове с професионални дегустации 
1.4. Осигуряване на консекутивни преводачески услуги от и на румънски език  
1.5. Организиране на кратка културна програма 

2. Графикът на предоставените услуги е описан в Приложение 1. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълни следните дейности: 
3.1. Да предостави окончателна програма по дни, часове и дестинации до 3 дни 

преди началото на събитията 
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3.2. При промяна на заданието или части от него, да отправи своевременно всички 
свои искания  

3.3. Да направи оценка на предоставените услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след всеки етап 
на предоставените услуги и да състави Констативни протоколи 

3.4. Да заплати съответните суми в посочените срокове, съгласно раздел IV от 
настоящия договор.  

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора в случай на негативна 
оценка на предоставените услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след първата делегация. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение авансово. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
6.1. Да изпълни всички договорени услуги добросъвестно и в съответствие с 

договорения бюджет 
6.2. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички проблеми и промени във връзка с 

предоставяните услуги 
6.3. Да възстанови частта от надплатената сума, в случай че е изразходвана по-малка 

от преведената, което се удостоверява с финалния Констативен протокол.  

IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

7. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този договор е 
левовата равностойност на ……………… EUR (……………………………… евро).  

8. Надвишаването на организационните разходи е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово половината от сумата преди 
пристигането на всяка делегация.   

10. Цената се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………, клон …………………, IBAN: ………………………………, 
Банков код: ……………………………….  

  
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

11. Никоя от страните няма право да разпространява информация по този договор без 
излишното писмено съгласие на другата странна. 

12. При настъпване на форс мажорни обстоятелства, правещи невъзможно пътуването, 
този договор се обезсилва.  

13. Всички спорове по този договор се уреждат от страните по взаимно споразумение, а 
ако това е невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния съд. 
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14. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка една от страните. 
 

 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                                  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
 
..................................  .................................. 
..................................  .................................. 

 

 
 


