
                                      ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 

 

Днес, …………………2021 г. гр. Варна между 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

с постоянен адрес : град ………………………… община ……………………………. област ………………………………. 

представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ЕГН …………………………………………………, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и  

2. „ Белева 2 “ ЕООД – ДК „ ФРЕНДС “ – Варна със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

кв. Трошево, ул. Младежка, бл. 39, БУЛСТАТ 201115616, представляван от Нели Белева – 

собственик, от друга страна наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното: 

                                                        ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

     Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да се грижи, обучава и възпитава детето 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                  / име, презиме, фамилия и ЕГН / 

                                        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

           Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да води детето в детския 

клуб в добро здравословно състояние и добър външен вид. 

          Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща договорената в 

настоящият договор такса. 

          Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подготвя и обучава детето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

          Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижи за безопасността и здравето на детето 

по време на престоя му в детския клуб, както и при отвеждането му от детския клуб до учебното 

заведение или обратно. 

          Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява здравословна храна на детето по време 

на престоя му в детския клуб. 

          Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ангажира свободното време на детето по време на 

престоя му в детския клуб с разнообразни извън учебни дейности. 

          Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходящи санитарно- хигиенни условия за 

работа и подготовка на детето по време на престоя му в детския клуб. 

                                        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

          Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация и да се осведомява за 

здравословното състояние и успеваемост на детето си по всяко време на престоя му в детския 

му клуб. 



          Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да извършва 

проверка относно качеството на предлаганата услуга без да влияе или пречи по някакъв начин 

на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

          Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да води детето в детския клуб в добро здравословно 

състояние и добър външен вид.       

          Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да води и взема детето от детския клуб в договореното 

с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работно часово време от ……….. до ………. часа. 

           Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената в настоящия договор такса. 

           Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

евентуални отсъствия, както и за здравословни проблеми или неразположения на детето. 

                                                        ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

           Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса в размер на 

……………………………………………………….. на ден за извършената услуга. 

            Чл.2. Разплащането на услугата се извършва в брой или по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                  СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

            Чл.1. Настоящият договор се сключва за срок от ……………………………………………………………………, 

Считано от датата на подписването му. 

            Чл.2. Срокът на настоящият договор може да бъде удължен при ред и условия договорени 

между странете с допълнително споразумение. 

            Чл.3. Настоящият договор се прекратява при следните условия: 

                        1/ При изтичане на срока на настоящия договор. 

                        2/ По взаимно съгласие на страните. 

                                                          ЗАНЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

            Чл.1. Всички промени и допълнения към настоящия договор се извършват чрез 

допълнително писмено споразумение между страните, което се явява неразделна част от този 

договор.  

             Чл.2. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство 

в Република България. 

 

Настоящият договор се състави и подписва в два екземпляра – по един за всяка от страните по 

него. 

 

 

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


