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Приложение № 5
ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Днес………2012 г., в с..Мирково, Община Мирково, между Домашен социален
патронаж,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО от :
……………………………. - Кмет на Община Мирково
……………………………. – Главен счетоводител към Община Мирково
Наричан по- долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и
…………………………………………………………………………………………………
………
/трите имена на лицето, което ще ползва социалните услуги или неговия законен
представител/
притежаващ документ за самоличност л.к.№
…………………………………………………..
/вписват се данните от документа за самоличност/
…………………………………………………………………………………………………
………
/адресна регистрация до постъпване в заведението/
Наричан по- долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото да ползва следните
социални услуги:
Доставяне на храна ежедневно в дома- 1 бр. обедно меню / супа, основно ястие и
десерт/
Чл.2. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса на основание Закона за местните данъци и
такси.
Чл.3./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща месечната такса за ползване на социални
услуги, договорена по чл.2 по следния начин: в брой
…………………………………………………………………………………………………
…………………...
/2/ Месечната такса ще бъде изплащана до 10-то число на месеца, следващ този, през
който са ползвани социалните услуги.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ползването на
договорените по чл.1 социални услуги считано от: ……………….. до без срок.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената в настоящия договор месечна
такса в посочените срокове.
Чл.6. /1/ Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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социалните услуги, предмет на настоящия договор, той трябва да предупреди
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/2/ Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се
откаже от договора.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Правилника за вътрешния ред на
заведението.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с начина на формиране на
месечните такси за ползване на социални услуги и редът за заплащането им.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на социалните услуги и тяхното
своевременно извършване.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява домашен отпуск при поискване от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на договора да
осъществява контрол на изпълнението, относно качеството и количеството на
социалните услуги, без това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент по
време на изпълнението му, стига да има основателни причини за това и ,ако изплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата месечна такса.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да спазва разпоредбите на Правилника за
вътрешния ред.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плаща уговорената месечна такса в сроковете и
по начина, уговорени в настоящия договор.
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
настъпили промени в семейното, материалното и имотното си състояние.
ІV. НЕУСТОЙКИ
Чл.16. /1/ При забавяне на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на дължимата по
настоящия договор месечна такса повече от 2 месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да
предприеме изписването му от заведението за социални услуги.
/2/ Предприетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия по предходната алинея не препятстват
търсенето на обезщетения по общия ред.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.17. Настоящия договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
Чл.18. Настоящия договор се прекратява:
1. С изтичане на срока, за който е сключен;
2. С предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено писмено в 7- дневен срок
преди датата, от която иска прекратяването;
3. С 14-дневно предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирано системно
нарушение на Правилника за вътрешния ред от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. При не плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на уговорената месечна такса повече от 2
месеца;
5. При установяване на промени в здравословното състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
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които не позволяват ползването на договорените социални услуги;
6. При настъпила смърт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл.19. Неиздължените месечни такси за ползване на социални услуги от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са дължими от неговите наследници или законни представители.
Чл.20. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по
споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското
законодателство на Република България.
Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните, и се подписа както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………

………………………………
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

………………………………
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ОБЩИНА МИРКОВО
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