ДОГОВОР
Днес, ……………….…, в гр. София се сключи настоящият договор между:
………………………….…….., доставчик на обучение, наричан за краткост в настоящия
договор ДОСТАВЧИК на ОБУЧЕНИЕ, от една страна
и
………………………….…….., данни по лична карта: ………………………………..,
наричан за краткост по-долу ОБУЧАЕМО ЛИЦЕ от друга страна.
I.

ПРЕДМЕТ, СРОК И ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ на ОБУЧЕНИЕ предоставя на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ
обучение по ……………….. език, ниво ….. съгласно Европейската референтна езикова
рамка в присъствена форма на обучение по Дейност 2 по проект „Иновативни продукти
и услуги в обучението, предоставяно от НИП” на Националния институт на
правосъдието (НИП), процедура BG05SFOP001-3.002 - "Повишаване на компетентността
на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния
институт на правосъдието", съгласно Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро
управление”, сключен между Управляващия орган по ОПДУ и Бенефициента Националния институт на правосъдието”, наричан по-долу „Проекта”.
Чл. 2. (1) Обучението по ……………….. език е за периода ……………...…………
Периодът на обучение може да бъде променян само в случай на възникнали
непредвидени обстоятелства, но не може да превишава крайния срок на приключване на
обучението – не по-късно от 31.12.2018 г., във връзка с изпълнението на Проекта,
посочен в чл. 1 от този договор.
(2) Срокът за изпълнение на договора се удължава автоматично със същото време, с
което е удължен срокът за изпълнението на Проекта в случай на такова удължаване.
Чл. 3. (1) Стойността на обучението по ……………….. език за ниво …… от
Европейската референтна езикова рамка е в размер на 555,60 лв. с вкл. ДДС.
(2) Стойността включва: провеждане на обучението в присъствена форма в рамките на
120 часа (респективно 36 часа – юридическа терминология); провеждане на не по-малко
от 5 индивидуални консултации месечно при необходимост или желание на
ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ; осигуряване на учебници и учебни помагала/материали;
осигуряване на зала за провеждане на обучението; организиране и провеждане на устен и
писмен изпит, а при необходимост – и на повторен изпит, съгласно чл. 9, ал. 1 от този
договор; издаване на сертификат за владеене на ……………….. език за ниво ….. или
сертификат за преминат курс на обучение в случай не неуспешно полагане на устния и
писмен изпит.

II.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ на ОБУЧЕНИЯ се задължава:
(1)
да предостави реално и качествено обучение по ……………….. език, ниво …....;
(2)
да осигури климатизирана работна зала, оборудвана с мултимедия и/или
интерактивна дъска, с обособено работно място, оборудвано с таблет с видеодисплей
или компютър, както и всички човешки и материални ресурси, необходими за пълното и
точно изпълнение на обучението;
(3)
да предостави на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ при започване на обучението
оригинални учебници и учебни материали/помагала, които остават за ползване от
ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ по време на и след приключване на обучението;
(4)
да провежда обучението в съответствие с учебната програма и утвърдения учебен
график на обучението, като използва подходящи за определеното ниво ….. по
……………….. език учебници и учебни помагала и при условия и зали, съгласно чл. 4,
ал. 2 от Договора, като осигури на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ здравословни и безопасни
условия на работа по време на учебния процес;
(5)
да извършва обучението с квалифициран преподавателски състав;
(6)
да осигури възможност за провеждане на не по-малко от 5 (пет) индивидуални
консултации месечно за нуждите на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ;
(7)
да проведе окончателен изпит в устна и в писмена форма, съобразно ….. ниво на
Европейската референтна езикова рамка. При необходимост да проведе повторен изпит;
(8)
да издаде на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ сертификат за преминат езиков курс на
…….. ниво по ……………….. език, ако ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ е присъствало и
участвало в минимум 80% от всички занятия;
(9)
да издаде на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ сертификат за владеене на ………………..
език на ниво …… съгласно Европейската референтна езикова рамка след полагане и
успешно преминаване на окончателния устен и писмен изпит;
(10) да съдейства изцяло на НИП при осъществяване на контрол на дейностите по
предоставяне на обучението.
Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ на ОБУЧЕНИЯ има право:
(1) да извършва контрол за редовно присъствие на ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ;
(2) да информира бенефициента по Проекта в случай на недобросъвестно отношение на
ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ към учебния процес и да иска отстраняването му от курса;
Чл. 6. ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ се задължава:
(1)
да посещава редовно курса по ……………….. език, ниво …… съгласно
утвърдения график на обученията, като присъства на минимум 80% от всички занятия;
(2)
да не препятства по никакъв начин провеждането на учебните часове от курса на
обучение и да се явява на предвидените изпити/тестове (писмени и устни);
(3)
да спазва стриктно определения учебен график на занятията, установения ред по
време на учебния процес и да проявява коректност към ръководството на
ДОСТАВЧИКА на ОБУЧЕНИЯ, преподавателския състав и останалите обучавани;
(4)
да се подписва в присъствените списъци при посещение на всяко от
заниманията/учебните часове от курса на обучение;

(5)
при обективни уважителни причини (заболяване, битова злополука, други спешни
непредвидени събития) да уведомява своевременно ръководството на ДОСТАВЧИКА
на ОБУЧЕНИЯ и преподавателя на курса.
Чл. 7. ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ има право:
(1) да получи качествено, в срок и в пълен обем обучение по ……………….. език, ниво
…..
(2) да получи сертификат за преминато езиково обучение, ако е присъствал редовно на
занятията;
(3) да получи сертификат за владеене на ……………….. език на ниво …… съгласно
Европейската референтна езикова рамка след полагане и успешно преминаване на
устния и писмен изпит;
(4) да получи не по-малко от 5 индивидуални консултации месечно при необходимост
или по негово желание.
III.

ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл. 8. (1) ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ, когато поради виновно свое поведение възпрепятства
провеждането на обучението (едностранно прекрати участието си в курса, отсъства на
повече от 20% от занятията или не се яви за полагане на изпита при приключване на
обучението) и това е довело до разваляне на Договора, дължи на ДОСТАВЧИКА на
ОБУЧЕНИЯТА неустойка в размер на стойността на обучението по чл. 3 от Договора.
(2) Дължимата сума, посочена в ал. 1, върху която не се начисляват лихви, се заплаща от
ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ в петдневен срок от датата на развалянето на Договора на
горепосоченото основание.
Чл. 9. (1) При неиздържан окончателен устен или писмен изпит ОБУЧАЕМОТО
ЛИЦЕ полага изпитите повторно с цел подобряване на резултатите. За неиздържан се
счита изпит, на който ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ е постигнало успеваемост под 60% на
изпита.
(2) В случай че ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ пожелае допълнителни консултации от
преподавателя, извън определените по чл. 4, ал. 6, същите се заплащат по стандартните
цени на ДОСТАВЧИКА на ОБУЧЕНИЯ за този вид дейност.
IV.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. Формата на обученията е групова съгласно Проекта и договор между
Националния институт на правосъдието и ДОСТАВЧИКА на ОБУЧЕНИЯ № АПИ-0211/14.03.2018 г., достъпен на сайта на Националния институт на правосъдието, рубрика
„Профил на купувача”.
Чл. 11. Обучението ще започне след 14 май 2018 г., като ДОСТАВЧИКЪТ на
ОБУЧЕНИЯ ще информира лично ОБУЧАЕМОТО ЛИЦЕ по телефон и/или имейл за
точния ден и час на започване на обучението, в което е включен съгласно предварително
обявените списъци на уебсайта на НИП на групите по езици, нива и населени места.

Чл. 12. Измененията на условията по настоящия договор се извършват само в писмена
форма със споразумение между страните, след одобрение от НИП като бенефициент по
Проекта.
V.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Този Договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма след писмено одобрение от страна на
бенефициента по Проекта (НИП);
2. със завършване на курса и изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет)
календарни дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. с прекратяване на Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, сключен
между Управляващия орган по ОПДУ и Бенефициента – Националния институт на
правосъдието”;
5. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство;
Чл. 14. (1) Настоящият договор може да бъде развален без предизвестие при виновно
неизпълнение на задълженията на някоя от страните чрез едностранно волеизявление,
което изправната страна по Договора отправя до неизправната.
(2) Развалянето на договора не засяга клаузите на чл. 8 от Договора и ОБУЧАЕМОТО
ЛИЦЕ дължи уговорената там неустойка.
VI.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. За всички неуредени от настоящия договор положения се прилагат разпоредбите
на Закона за задълженията и договорите, ГПК и действащото българско законодателство.
Чл. 16. Всички спорове по настоящия договор ще се разглеждат от компетентния съд по
седалището на ДОСТАВЧИКА на ОБУЧЕНИЯ.
Настоящият договор се състави в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от
страните и един за Националния институт на правосъдието.

ДОСТАВЧИК:

ОБУЧАЕМО ЛИЦЕ:

