ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
БЛАГОЕВГРАД

Д О Г О В О Р
№ .................. – ................./20…… г.
Днес, .................................... 20.. г. в гр. Благоевград между колектив с ръководител
……………………………………………….., наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ и Частно Висше училище
Колеж по туризъм - Благоевград, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ, представляван от Ректора проф. д-р
Васил Жечев ………………………………….., се сключи настоящия договор, съгласно който:
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни проект на
тема
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………,
съгласно приложена План-програма, която е неразделна част от договора.
2.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие, включително
финансиране по реализирането на разработката съгласно приложената План -програма, която е
част от настоящия Договор.
3.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по договора на ………………
година и да изпълни задълженията си до 31.1.20…….. г.
4.
Други условия:
4.1.
Договорът се счита за успешно изпълнен след приемане от Комисията, на която
се представят:
 Подробен отчет по образец;
 Художествено изработен постер или публикация, отразяващи основните резултати
от работата по проекта;
4.2.
Изпълнителят се задължава да участва в научни прояви и изложби с крайните
резултати от изпълнението на договора, чрез художествено изработен постер или публикация,
отразяващи основните резултати от работата по проекта.
5.
Изпълнителят няма право да използва предмета на този договор извън
университета без знанието и съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.
Неуредените с този договор въпроси се уреждат съгласно ЗЗД.
7.
Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра, от които един за
Възложителя и един за Изпълнителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
/............................................./

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
…………………………………….
проф. д-р Васил Жечев
РЕКТОР

ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
БЛАГОЕВГРАД
П Л А Н

№

-

П Р О Г Р А М А

Продължителност
в месеци

Дейности

Резултати

Разработка на проектна обосновка и
формиране на научен екип
Научно-теоретична работа
Предварително дискутиране и обобщаване на
научните резултати и тяхното приложение
Провеждане на кръгла маса
Публикуване на постигнатите резултати

Ръководител на проекта:
/ ........................................../

Списък на научния колектив
н.с., н.з., име, презиме, фамилия
Членове на академичния състав:
Студенти:

Подпис - Ръководител

