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Приложение № 16        ПРОЕКТ! 

 

Д О Г О В О Р 

№ ……………… / …………..2019 г. 

 

Днес, ………………….2019 г., в гр. София, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,  във 

връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП между: 

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ с административен 

адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6, ЕИК/БУЛСТАТ: 000776057, представлявана от ИЛИАН 

САШОВ ТОДОРОВ - Областен управител на Софийска област и Виолета Георгиева – главен 

счетоводител, дирекция „АПОФУС“, от една страна, наричана в договора за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ 

и    

...................със седалище и адрес на управление: ................, с ЕИК: ..........................., 

представлявано от ........................., от друга страна, наричано в договора за краткост  

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

заплащане задължителни периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания, 

изброени в Приложение № 1, на служителите в Областна администрация на Софийска област, 

съгласно списък – Приложение № 2. 

Приложение № 1 и Приложение № 2 са неразделна част от настоящия договор. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на 

подписването му. 

 

III.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл. 3. (1) За извършване на услугите по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, съгласно Приложение № 1 – Ценова 

оферта за профилактични прегледи и изследвания, а именно по ………………./ с ДДС за жени и 

……………………………. с ДДС за мъже. 

(2) Плащането се извършва в лева след издаване на счетоводен документ за 

извършените услуги – предмет на договора, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

IBAN: .............................................. 

BIC: ................................... 

БАНКА: ................................ 

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи в договорения срок медицинските 

услуги, предмет на договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената 
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сума в настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените здравни услуги след предоставяне на 

документи, удостоверяващи извършването им. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи поименен списък на работещите в 

Областна администрация на Софийска област, посочени в Приложение № 2 към настоящия 

договор. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предоставянето на медицинските услуги. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има прво да получи договореното заплащане за 

извършените услуги. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави профилактичните карти на 

преминали профилактичните прегледи и изследвания. Проведените медицински прегледи и 

изследвания на всеки служител на Областна администрация на Софийска област, както и 

резултатите от тях, се отразяват в профилактична карта, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

прилага резултати от лабораторните изследвания към профилактичната карта. Издивидуалните 

данни задължително следва да съдържат заключение от съответния специалист. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави профилактичните карти, надлежно 

попълнени със заключение относно здравословното състояние на лицата и да приложи 

резултатите от извършените изследвания. Същите се предоставят на посоченото от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице в запечатан плик, предназначен за Служба по трудова медицина. 

(4) Медицинските дейности по чл. 1 от договора следва да се извършват в лечебното 

заведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находящо се .................................... 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури нужните специалисти и условия за 

извършване на договорените медицински услуги. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши медицинските прегледи и изследвания 

след изготвяне на съгласувани между двете страни план – графици. План – графиците се изготвят 

в срок от 3 /три/ работни дни след отправяне на писмено  искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата 

на извършване на медицинските прегледи и изследвания, да предаде в запечатан плик на 

обслужващата Областна администрация на Софийска област Служба по трудова медицина 

обработената информация от прегледите и изследванията, с цел включване на данните в 

здравните досиета на служителите. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да има Политика за нулева толерантност към 

подкупването, която е официално одобрена. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да не допуска 

каквито и да било нарушения на Политиката и да определи служител, който да отговаря за 

съответствието 

 

 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да има Политика за нулева толерантност към 

подкупването, която е официално одобрена. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да не допуска 

каквито и да било нарушения на Политиката и да определи служител, който да отговаря за 

съответствието. 
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VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 7. Договорът се счита за прекратен: 

(1) С изтичане на срока на изпълнение. 

(2) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид. 

(3) С едномесечно писмено предизвестие, отправено до отсрещната страна. 

(4) При виновно  неизпълнение на задълженията на някоя от страните. 

 

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 8. Неизправната страна по настоящия договор дължи на изправната страна неустойка 

в размер на 0.5 /нула цяло и пет/ % на ден, считано от деня на забавата, но не повече от 5 /пет/ % 

от стойността на договора. 

 

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. Страните по договора се задължават да третират като конфиденциална цялата 

информация, за която узнават  по време на изпълнение на предмета на договора. Длъжни са да 

пазят тази информация в тайна по време на действие на настоящия договор и след изтичането 

му. 

Чл. 10. Промени в условията на договора, налагащи се от последващи промени  в 

нормативната уредба или в случаи на форсмажорни обстоятелства, се извършват само чрез 

подписване на допълнително споразумение. 

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по изпълнението на този договор, се уреждат чрез 

двустранни преговори, а при невъзможност – по съдебен ред. 

Чл. 12. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните, като неразделна част от него са: 

 Приложение № 1 – Ценова оферта за профилактични прегледи и лабораторни 

изследвания. 

Приложение № 2 – Поименен списък на служителите в Областна администрация на 

Софийска област. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

Илиан Тодоров                                                     ............................................ 

Областен управител на Софийска област                

                                                                                          

 

Главен счетоводител: 

Виолета Георгиева 

 

 


