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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 
ИДН по ДДС BG 123047654, 
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 осигури цялостна логистика във 
връзка с организиране на двудневно събитие - WINET Trade forum - конференция и 
изложение. 

 
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 
1. Осигури логистика за организиране на конференция на 24.09.2020 г.  

• Осигуряване на конферентна зала с капацитет 80 места за провеждане на WINET 
Trade forum на 24.09.2020 г. от 14:00 - 17:00 ч. 

• Осигуряване на презентационна техника (компютърен прожектор и екран), 
интернет връзка - безжична връзка на цялата територия на залата  

• Осигуряване на кетъринг за участниците - кафе пауза и вечеря 
• Осигуряване на достъп до залата в деня на провеждане два часа преди събитието 

2. Осигури логистика за организиране на 2-дневно изложение на винарни - 24-25.09.2020 
г. от 10:00 до 18:00 ч. 
• Осигуряване на изложбена площ на открито - оборудвани шатри за изложителите 
• Осигуряване на озвучаване 
• Осигуряване на кулинарен ъгъл с предоставяне на закуски и напитки 
• Осигуряване на гала вечеря за участниците 



 

стр. 2 от 2 

Common borders. Common solutions. 

3. Да изпълни поетите ангажименти в срок и при необходимото качество 
4. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности в процеса на 

работа 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълни следните дейности: 

• Да предостави необходимата изходна информация за услугите 

• Да съгласува подробности по изпълнението с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

• Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите  

• При промяна на заданието или части от него, да отправи своевременно всички свои 
искания  

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

IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

5. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този договор е 
левовата равностойност на …….. EUR (…………………… EUR), без ДДС. 

6. При поискване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави до 50% авансово плащане на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

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

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

8. Всички спорове по този договор се уреждат от страните по взаимно споразумение, а 
ако това е невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния съд. 

9. 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: 
 
 
.................................. .................................. 
………………………………… Олег Стоилов 


