
ДОГОВОР

за провеждане на курс за работа с компютъризиран полиграф

Днес, 09 февруари 2015 г., в гр. София, между: 

1. „А..................“, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 123456789, със седалище в гр......... и адрес на управление: 
ул."..........." 000, представлявано от Управителя .............,наричано по-
долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2. АРЕТЕ – БЮРО ПОЛИГРАФ ООД, пререгистрирано в Търговския регистър при 
Агенцията по вписванията с ЕИК 202039153 със седалище и адрес на управление 
София 1610, район Красно село, жк „Белите брези“, бл. 24, ет. 1, ап. 2, 
представлявано от Управителя Станислав Илиев Цветков, наричан по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:
 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу възнаграждение, да 
проведе 10 дневен курс за работа с компютъризиран полиграф на един специалист, 
посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 
(2) Курсът следва да бъде проведен от 16.02.2015 г. до 26.02.2015 г. в офисът на
фирма  Арете-Бюро Полиграф ООД, на адрес: жк Красно село, ул. Дойран, бл. 8, вх 
Б, партер ляво, по програма, посочена в договора 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да предостави за обучение надежден специалист, намиращ се в нормално 
психично и телесно здраве, притежаващ задоволителни компютърни умения, един брой
полиграф за целите на обучението и да посочи сферите на приложение на 
полиграфския метод.

(2) да гарантира на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оперативната дисциплина на обучавания специалист
по време на обучението и времетраенето на договорните взаимоотношения. Редовно 
посещение на курса, своевременното изпълнение на поставените задачите, свързани 
с теоретичното и практическото обучение.
(3) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок договореното възнаграждение.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1)да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими условия, свързвани с 
теоретичното и практическото обучение за времето на курса и времетраенето на 
договора: сертифициран полиграфист с извършени над 3000 случая на изследване с 
полиграф, помещение за провеждане на курса, технически средства, 1 полиграф за 
целите на обучението, необходимата специализирана литература на магнитен и на 
книжен носител, сертификационни документи и други необходими за нормалното 
протичане на курса помощни технически средства, умения, данни или информация.
(2) да предостави услугата по чл.1 с грижата на добрия професионалист и в 
рамките на уговорения срок от 10 дни;
(3) да не разпространява данните и информацията, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
във връзка и по повод провеждане на обучението и последващите консултации във 
връзка с полиграфските изследвания, извършвани от специалиста полиграфист;
(3) да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорения краен резултат, а именно да предаде
на обучавания специалист необходимото ниво на теоретични и практични знания и 
умения за работа с компютъризиран полиграф, очертано от времетраенето на курса.
(4) да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с бъдещата самостоятелна дейност на 
обучения специалист полиграфист, чрез консултиране при определени полиграфски 
случаи, експертна втора оценка на предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ полиграми, поне до
първите 20 (двадесет) полиграфски случая (изследвани лица).
(5) да проведе поне 10 реални изследвания, пред обучавания в рамките на курса.
(6) да издаде сертификат на успешно завършилия курса, след полагане на тест.



ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 4. (1) Като възнаграждение за услугите по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от 4000 лева (четири хиляди лева), като в тази цена се 
включва:
-Провеждане на 40 часов курс – теоретична и приложно-теоретична подготовка, 
включваща:
.полиграфския метод 6ч.
.зонова сравнителна техника 6ч.
.видове въпроси 4ч.
.видове полиграфски тестове 6ч.
.провеждане полиграфското изследване с компютъризиран полиграф 6ч.
.оценка на полиграми 6ч.
.изготвяне на отчет 2ч.
.психологическа беседа 4ч.
-Провеждане на три дневно практическо обучение за работа с компютъризиран 
полиграф и провеждане на 10 реални полиграфски изследвания с изследвани лица 
20ч.
-консултации при по-тежки случаи в срок до минимум 1 година
-втора, експертна оценка, по електронен път на поне 20 полиграфски случая 
(отделни изследвани лица) .

(2) Възнаграждението по предходната алинея (1) следва да бъде изплатено, в цял 
размер, най-късно до 16.02.2015 г. по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а 
именно:  IBAN: BG11111111111111111  при банка: „Уникредит Булбанк” АД 

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ имат право да развали едностранно договора в случай, че 
- с действие или бездействие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ препятства постигане основната цел на 
договора и не предостави необходимите условия и възнаграждение;
- обучаемият не посещава занятията или съзнателно блокира обучението.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент по 
време на изпълнението му, или преди това, стига да има основателна причина, като
уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предварително.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да си възстанови цялостно или частично сумата от 
предварително предоставеното възнаграждение на ИЗВЪРШИТЕЛЯ, ако последният не 
проведе курса или го прекрати или съкрати без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
друга основателна причина, описана в алинея (1) от този член.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 6. (1) Всички документи, материали и информация, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на настоящия договор следва да се считат за
строго поверителни. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява по никакъв повод 
информацията, станала му известна във връзка с изпълнението на настоящия 
договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да пази пълна конфиденциалност по отношение 
търговските тайни и ноу-хау на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, станали му известни при и по повод 
изпълнението на този договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да ползва свободно за нуждите на 
своята дейност, знанията и уменията придобити от специалиста полиграфист,  
издържал успешно крайния изпит под формата на тест, придобити по време на курса 
и след това, като последните се подчиняват на законите на страната и 
изискванията на полиграфската методика и професионална етика.

ОБЩИ КЛАУЗИ ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Страните се договарят, че с оглед изпълнение предмета на този 
договор, те сочат следните лица за контакт:
-за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .............................................
-за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Людмил Стоянов, сертифициран полиграфски изследовател, 



съдружник във фирма Арете-Бюро Полиграф ООД, тел. 0886 03 93 03, адрес, жк 
Красно село, ул. Дойран, бл. 8, вх Б, партер ляво.

(2) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до 
допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или 
отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще 
бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато 
споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд към Българската 
асоциация на микропредприятията.
(3) Нищожността на отделни текстове от този договор не влече нищожност на целия 
договор. 
(4) Изменения и допълнения в договора могат да се правят само в писмена форма. 
(5) За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 
Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните: 

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


