Образец № 8
№………………./……………20……. г.
ДОГОВОР С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I
Днес, ……………………, в гр. …………………… между страните:
.............................................................................................................................,

л.к.

№

.............................., издадена на ...................................... от ......................................, ЕГН
................................... с адрес: ............................................................................................. от
една страна, наричан/-а по-нататък ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ,
и
………...............................……......................................................................................................
(име

на

висшето

училище),

ЕИК

.......................................,

....................................................................................,

с

адрес:

представлявано

от

…........................................................................................................…… (имена и длъжност –
ректор, президент, директор и др.), от друга страна, наричано по-нататък ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ,
се сключи настоящият договор във връзка с Договор за партньорство № …………………..
по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ - Фаза 1, финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
(ОП

НОИР),

съфинансирана

от

Европейския

социален

фонд

и

Заповед

№

……………………….., определяща участника, изпълняващ дейности по проекта,
наричана по-нататък Заповедта.
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ възлага, а ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ приема да
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подпомага дейността на функционалните експерти, академичните наставници, менторите,
студентите и експертите финансово-счетоводно обслужване за реализацията на
дейностите по Проекта във ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват съгласно Инструкция за реда и условията за
изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I, наричана понататък Инструкцията.
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на Заповедта и е със срок на действие
до края на изпълнението на Проекта.
Чл. 3. При осъществяване предмета на договора ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ заплаща
възнаграждение на ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ въз основа на реално отработените,
отчетени и приети часове при ставка в размер на 7,12 лева (седем лева и дванадесет
стотинки) на час, но не повече от максималния брой часове, посочени в Заповедта.
Чл. 4. (1) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за фактически отработени и
отчетени часове въз основа на отчет в информационната система за извършената работа,
приет от представляващия висшето училище или упълномощено от него лице
(2) Дължимите плащания се превеждат по лична банкова сметка в лева, посочена
от ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:
IBAN: ................................................................................
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
Чл. 5. ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(1)

се

задължава

информационната

да

система

спазва

Инструкцията,

и

се

да

запознае

Ръководството
с

за

публикуваните

работа
на

с

адрес:

http://praktiki.mon.bg/sp Общи условия на избрания изпълнител за сключване на
застраховка „Злополука“;
(2) поддържа и съхранява документацията по проекта;
(3) проверява актуалното студентско положение на студентите преди подписването
на договор за практическо обучение;
(4) проверява и обработва договорите за извършване на дейности по проекта и
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отговаря за съгласуването, подписването и извеждането им;
(5) сканира, публикува и поддържа в информационната система данни за сключените
по проекта договори със студенти, обучаващи организации, ментори, академични
наставници, функционални експерти, технически изпълнители и експерти финансовосчетоводно обслужване. Договорите следва да бъдат публикувани в информационната
система до 3 работни дни след тяхното сключване;
(6) при поискване за целите на отчетността на Проекта изготвя справки за целевите
групи (студенти, академични наставници и ментори);
(7) въвежда в информационната система данни за периода на провеждане на
практиката за всеки студент, както и други необходими данни във връзка с проектните
дейности;
(8)

за

сключването

на

застраховка

„Злополука“

проверява

данните

в

информационната система на Проекта за предстоящите практики;
(9) изпълнява и други дейности, свързани с реализацията и отчетността на проекта;
(10) изготвя отчет ежемесечно за извършените от него дейности по Проекта. Отчетът
се генерира в информационната система, разпечатва се, подписва се и се предоставя на
представляващия висшето училище или упълномощено от него лице до 10-о число на
месеца, следващ отчетния период.При обективна невъзможност да се спази определеният
срок отчетът може да бъде предоставен до 2 месеца от приключване на месеца, който се
отчита, но не по-късно от 15-о число на последния месец от изпълнението на проекта.
При

неспазване

на

поставените

срокове,

ВИСШЕТО

УЧИЛИЩЕ

не

дължи

възнаграждение.
Чл. 6. ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ има право на възнаграждение в съответствие с
условията, определени в настоящия договор и Заповедта.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Чл. 7. ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ се задължава да заплати на ТЕХНИЧЕСКИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ възнаграждение според Заповедта и уговореното в настоящия договор.
Чл. 8. При поискване ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ има право да получава от ТЕХНИЧЕСКИЯ
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ИЗПЪЛНИТЕЛ текуща информация и документи относно изпълнението на настоящия
договор.
ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. Настоящият договор се прекратява:
(1) с изтичане на срока, определен в чл. 2.
(2) по взаимно съгласие между ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВИСШЕТО
УЧИЛИЩЕ.
(3) с едномесечно писмено предизвестие, отправено от ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ до
ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(4) с едномесечно писмено предизвестие, отправено от ТЕХНИЧЕСКИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ до ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ.
(5) с едностранно писмено волеизявление на ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ за разваляне
на договора при системно неизпълнение на задълженията от страна на ТЕХНИЧЕСКИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(6) с прекратяване на правоотношенията на ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ с
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.10. ТЕХНИЧЕСКИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ нямат право да
прехвърлят права и задължения по този договор на трети лица.
Чл. 11. Изменения на настоящия договор се допускат при наличие на обективни
обстоятелства и могат да бъдат правени само с писмено споразумение, подписано между
страните, което става неразделна част от договора.
Настоящият договор се сключва за целите на изпълнението на проект
BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР),
съфинансирана от Европейския социален фонд.
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Настоящият договор се състави и подписа в три еднакви екземпляра – два за
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ и един за ТЕХНИЧЕСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Технически изпълнител:……………………

За висшето училище:……………………

Подпис

Подпис и печат

(Имена)

(Имена)
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