
 

 

Д О Г О В О Р  
 

 
Днес, ………………………..между: 
……………………………...............................................................тел......................., наричан за 
кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и 
от друга страна ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, представлявани от един от двата управители: 

1) “НОМАДИЯ” ООД, с адрес на управление София 1233, ул. „Черни Лом“ №10, ин.ДДС: 
BG 121912561, туроператорски лиценз № РК-01-7249 с управител Орлин Маринов Илиев, 
2) Езиков клуб „МЕРИ ИТЪН“ ООД,  с адрес на управление София 1680, ул. „Родопски 
извор“ № 43А, етаж 1, офис 2, ин.ДДС: BG 202207619, с управител Мария Николова 
Караиванова, се сключи настоящия договор за следното: 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следната услуга: организиране 
на детски лагер през лятната ваканция за периода от:  
26.07.2021 – 30.07.2021   за детето:  
.............................................................................................................роден/а на..............................  
с придружители – инструктори от «Номадия» ООД и учители от езиков клуб «Мери Итън» 
ООД. 

ЦЕНА 

Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата от  505лв.  
 
Цената включва (и не само):  
-забавен английски, съобразен с възрастта и нивото на децата в лагера по 4 учебни часа на 
ден и активности  на открито по метода на ученето чрез преживяване 

-настаняване на база пълен пансион (три хранения на ден) в хотел „Припеците“, с. 
Годлево, допълнителна закуска (плод или вафла) в 16.00 часа, застраховка и сертификат за 
проведен лагер 

-транспорт от и до село Годлево 

-ДДС 

 
Цената не включва:  
-храна и напитки извън основното меню 

 
Плащанията се осъществяват в брой по банков път или на каса в езиков клуб „Мери Итън“ 
ООД или в офис на „Номадия“ ООД. Записването се счита за валидно при заплатена първа 
вноска за лагера. 
 
Банкова сметка на Номадия ООД: 
 
Номадия ООД; Пощенска банка;  
IBAN:BG75BPBI88981029461101; BIC: BPBIBGSF 
 

НЕУСТОЙКИ 

Неустойките, които се удържат от пълната сума при невъзможност за пътуване са 
следните:  
- при отказ от участие в програмата преди 15.06.2021 г. капарото остава в полза на 
Организатора. 
- при отказ от участие в програмата след 15.06.2021 г. се заплаща 50% от пълната стойност 
на лагера. 
- При напускане на лагера/програмата в периода на нейното провеждане /26.07.2022 – 
30.07.2022/ по лични причини /включително заболяване/, заплатената стойност на 
програмата не се възстановява.  



 

 

 
 
 

КЛАУЗА КОВИД 

Ако до 7 (седем) дни преди датата на мероприятието компетентните държавни институции 
или министерство въведат извънредното положение, забраняващо провеждането на 
извънкласни и извънучилищни мероприятия в предлагания от изпълнителите по 
настоящия договор формат, то същите ще възстановят сумата от авансовите плащания към 
възложителя в пълния им размер.  
Приемат се доказателства само от публични и официални източници (например официални 
ограничения за пътуване, издадени от компетентни органи на съответната страна, СЗО, 
ограничителни мерки, свързани с извънредната епидемична обстановка, съгласно заповеди 
на Министъра на здравеопазването, решения на Министерски съвет или други държавни 
органи, официални данни и/или препоръки на Националния оперативен щаб и т.н.) 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Да осъществява контрол и да получава текуща информация, свързана с провеждането на 
лагера. 
Да съдейства на изпълнителя за работа по програмата за осъществяване на лагера. 
Да спазва часовете по графика за изпълнение на програмата. 
Да участва активно в провежданите мероприятия и изпълнението на игрите с цел запазване 
качеството на услугата и реализиране на лагера.??? 
Да изпрати детето/децата си за участие в лагера в добро здравословно състояние.  
Да информира навреме и в писмен вид за здравословни особености, алергии и 
придружаващи заболявания, които изискват надзор и могат да окажат влияние в участието 
на детето в някои активности.  
Да заплати в срок договорената стойност на услугага. 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят се задължава да съблюдава спазването на противоепидемичните мерки, 
свързани с пандемията от Ковид-19. 
Изпълнителят се задължава да изпълни качествено и по график приложената в договора 
програма.  
Изпълнителят информира непрекъснато Възложителя за хода и реализацията на 
мероприятието. 
Изпълнителят има право да изисква активно изпълнение на задачите от всеки един 
участник.  
По преценка на Изпълнителя или при форсмажорни обстоятелства може да бъде направена 
промяна в програмата, като това не се отразява на качеството на услугата. 
  

СРОКОВЕ 

Изпълнителят се задължава да изпълни договорените услуги за периода от   
26.07.2021 – 30.07.2021 

Възложителят се задължава да заплати сумата по договора, както следва: 
-начална вноска в размер на 150 лева до 15.05.2021 г. 
-окончателно заплащане на сумата по договора в размер на  355лева до 15.06.2021 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Настоящият договор се прекратява: 
-С изтичане на договорения срок. 
-Едностранно в писмен вид от една от страните в случай на нарушаване на условията на 
настоящия договор. 
-Преди изтичане срока на договора само по взаимно съгласие на страните, изразено в 
писмен вид. 



 

 

 
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ 

Страните по настоящия договор решават възникналите между тях спорове по 
споразумение в дух на разбирателство и взаимен интерес, а ако това се окаже невъзможно - 
по съдебен ред. 
За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
Промени по настоящия договор се считат валидни само в случай, че са приложени към 
него в писмен вид и подписани от двете страни. 
 
Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра на български език, по един за 
всяка от страните и се подписа както следва: 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:          …................................ 
         
 
 
 ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ..................................... 
 


