Приложение № 5
Към чл. 14 /6/ от Наредба за дейността на ...

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТАДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
Правно основание чл.40в ал.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

Днес ..............201...г. в гр.Брусарци, Община Брусарци
Между Община Брусарци, представлявана от
Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци
Наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и
...........................................................................................................................................................................
/ трите имена на ползвателя на услугата или негов законен представител/

С настоящ адрес: гр./с./........................................ул........................................................................№........
Документ за самоличност............................................................................................................................
/ вписват се данните от личната карта или паспорта/

Наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото да ползва следните
социални услуги от Домашен социален патронаж-Брусарци: Ежедневно /в работните дни/,
доставяне на храна до дома – 1 брой обедно меню / супа, основно ястие и десерт/ и хляб.
Чл.2. При осъществяване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса на основание чл.6 ал.1 б.в от Закона за местните
данъци и такси и чл.31 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Брусарци.
Чл.3. (1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечна такса за ползваните социални услуги,
договорена по чл.2.
(2.) Заплащането на ползваните социални услуги се извършва касово / в брой/.
(3.) Месечната такса по (1.) се заплаща до 25-то число на месеца, следващ този, през който са
ползвани услугите.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ЧЛ.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ползването на
договорените социални услуги по чл.1, считано от датата на подписване на настоящия
договор до ............................................
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговорената в настоящия договор месечна
такса в посочените срокове.
Чл.6. (1.) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ социалните
услуги предмет на този договор, той се задължава да уведоми своевременно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2.) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и пропуските, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може едностранно да прекрати договора.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Правилника за вътрешния ред на
Домашен социален патронаж-Брусарци.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с начина на определяне /калкулиране/
на месечните такси и реда за тяхното заплащане.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за стандартите и качеството на предоставяните
социални услуги.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури прекъсване на ползването на социалните
услуги, при искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Правилника за вътрешния ред на Домашен
социален патронаж-Брусарци.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент в срока на действие на договора да
осъществява контрол по изпълнението му, по отношение на качеството на предоставяните
услуги, без това да създава пречки за самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща месечните такси за ползване на услугите, в
сроковете и по начина уговорени в чл.3.
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
настъпили промени в условията и обстоятелствата, при които е разрешено ползването на
социалната услуга.
Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент в срока
на изпълнението му, ако има основателни причини за това и, ако и само изплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими месечни такси.
ІV. НЕУСТОЙКИ
Чл.16. (1.) При забавяне на заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на дължимите
месечни такси по настоящия договор за повече от 60 дни, считано от края на месеца за който
са дължими, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно действието на договора и
ползването на социалните услуги
(2.) Предприетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия по предходната алинея не препятстват
търсенето на обезщетения по общия ред.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.17. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
Чл.18. Настоящият договор се прекратява при следните обстоятелства:
1. С изтичане на срока по чл.4.
2. С предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено писмено в 7-дневен срок,
преди датата на прекратяване.
3. С предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отправено писмено в 7-дневен срок,
преди датата на прекратяване, при констатирано системно нарушаване от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Правилника за вътрешния ред на Домашен социален патронажБрусарци.
4. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
5. При смърт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.19. Неиздължените месечни такси за ползвани социални услуги от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са
дължими от неговите наследници и/ или законни представители.
Чл.20. Възникналите спорове по нерегламентирани от договора въпроси се решават по
споразумение между страните, а при невъзможност- по реда на гражданското
законодателство на Р България.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните
и се подписа както следва:

Възложител: .....................................

Изпълнител:................................

.......................................................................

Наташа Михайлова Младенова
Кмет на Община Брусарци

/трите имена на възложителя/

