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ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Хе 0378 121.10.2021г.

Днес 21.10.2021г. в гр. София, се сключи настоящият договор за провеждане на

обучителна програма за повишаване на квалификацията на педагог ическите специалисти

между:

„Основно училише "Христо Смириенски" - със седалище: гр. Русе, Кв. Долапите, ул.
"Стречление" 33, ЕИК: 00082:1576, представлявано от Румяна Георгиева, наричан

накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друта страна

„школо ООД, с адрес на управление гр. София, ул. Любата Жибетд,ап. 7, ЕЙК:

204224182, ДДС Чо. В204224132, представлявано от Мирослав Олегов Джоканов,

наричан по- долу ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1 ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА.

ча. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага провеждане на обучениеза повишаване на

квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към изграждане И

подобряване на дигиталните умения и компетентности ка преподавателите

На?т.г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ да

бъде проведено обучение с общо времетраене 16 академични часа в частично

присъствсна форма, одобрено със заповед на Министъра на образованиетои
науката и вписано в ИРОПК на тема:

«+ Обучителна програма: “ Атестирансто на педагогическите спепналисте с

процедура и инструмейти за оценяване и самооценяване” УИН: 5580025,

одобрена с реш. Хе. РД09-104 от 17.01.2020 г. ча Министъра на.

образованието и науката“.
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ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Стойността на услугата за провеждане на обучениес 63 лв. с ДДС напреподавател. Крайната стойност на услугата се изчислява набаза. брой
преподаватели, вписани в Приложение 1, неизменна част ог този договор.Всички участници носят отговорност относно попълнените данни в документа.
Чл. 2.1. Плащането се извършва както следва: плащане на обучение в размерна 945,00 лв. с ДДС и транспортни разходи в размер па 0,00 лв., платимисрок до 3 дни след подписване на този договор.
Обща стойност: 945,00 лв. (деветстотин четирдесет и пег лева)с ДДС.
Предсрочни/аансови плащания на цялата стойност по договора са допустими.
Чл. 2.2. Плащането следва да бъле направено по банкова сметка наОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ,а именно:

ДВАМ: ВС43К72ВВ91551011982935,
В1С: К2ВВВСЗЕ,
при Райфайзенбанк ЕАД,
с титуляр „Школо” ООД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОБУЧАВАЩАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ договорената сума, съгласно условията, посочени вчл. 2 от
настоящия договор.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи договорените услуги до
изтичането на договорения срок, посочен в чл. Тот настоящия договор.

ПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимото му съдействие от.
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,с цел изпълнение на услугите, предмет на.настоящия договор,
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с длъжен да изпълни договорените услуги в
уговорения срок ис пеобходимото качество.
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Ча. 7. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да окаже необходимотона
ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ съдействие, срокът за извършване на

услугата се удължавас толкова дни, с колкото е съответното забавяне. В случай
на цялостен отказ от оказване на съдействие на ОБУЧАВАЩАТА.
ОРГАНИЗАЦИЯиневъзможност от негова странада изпълни договорните си
задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОБУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
неустойка в размер на 1098 от стойността на договора.

Чл. 8. При забава или цялостен отказ от страна на ОБУЧАВАЩАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ да извърши услугите, предмет на договора в съответния срок,
той дължи неустойка в размер на 596 от стойността на договора и връщане на

предварително преведената сума.

М. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДНИ

Чл.9 Този договор влиза в сила след подписването му и подлежи на изменение
и допълнение чрез писмено споразумение между страните.
Чл. 10. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
задълженията и договорите.

Настоящият договорсе състави в два еднообразни екземпляра“ по единза всяка.

от страпите.

| Напъ,ВЪЗЛОЖИТЕ. ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗА! т еед„Школо?бода.
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Обучител: Даниела Петкова
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