
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 

 

 

 Днес, 01.03.2019 г. в гр. София между:  

 

1. ……………………, със седалище и адрес на управление: …………………., наричан 

по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

 

 и  

 

2. ……………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, в качеството си на 

страна притежаваща професионална квалификация да предоставя обучение и 

тренировки  по шахмат и всички други услуги, свързани с обучението на аматьори и 

професионалисти, занимаващи се с шахмат. 

 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР: 

 

 I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу 

определеното по този договор възнаграждение, да провежда тренировки и обучение по 

шахмат на всички лица, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които членуват в клуба по 

шахмат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда тренировки, обучение и занимания по шахмат, 

предмет на настоящия договор в работни дни (освен ако допълнително не е уговорено 

друго между страните), като часовете и дните на работното време е предварително 

съгласувани между страните за времето от 09:00ч. до 20:00ч., на адрес: гр. София, ...... 

 

СРОК 

Чл. 3. Този договор се сключва за срок от дата 01.03.2019г. до дата: 31.12.2019г. 

Включително. При промяна на срока на договора страните подписват допълнително 

споразумение. 

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 4. За предостване на уговореното в предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от 80лв. за всеки работен час, който се установява с 

подписването на двустранен констативен протокол, изготвян за всеки отделен месец от 

действието на договора. 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговореното възнаграждение в брой или по банков 

път, в български лева по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, в срок до 

последния ден от календарния месец.  

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  

1. Да извърши посоченото в чл. 1 в срока, посочен в чл. 2 от договора. 

2. Да провежда и осъществява дейностите, предмет на настоящия договор с 

необходимото професионално отношение, при спазване на всички нормативни 

изисквания. 

3. Да дава обратна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от тренировъчната 

дейност.  

Чл.7.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия. 

Чл. 6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното 

изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи 

възнаграждение в размер само за изработената част от  

 

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. По уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва проверки, без с това да пречи на 

тренировъчната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. По уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да определя датите и часовете на ангажираност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

необходимите условия, документи, информация или други материали, свързани с 

изпълнение на посоченото в чл. 1 от договора.  



 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 9. Този договор се прекратява: 

1. При изтичане на срока на договора; 

2. По взаимно съгласие, изразено от страните в писмена форма; 

3. С едноседмично предизвестие, изразено от някоя от страните в писмена форма; 

 

За неуредените в договора случаи се прилага Българското законодателство и по-

специално Закона за задълженията и договорите. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...................... 

 


