ОБЩИНА ВАРНА
ДОГОВОР

Днес ............2021г. между:
ОБЩИНА ВАРНА, ИН по ДДС BG000093442, БУЛСТАТ 000093442 със седалище и адрес на
управление гр.Варна, бул. “Осми Приморски полк“ 43, представлявано от Иван Портних, Кмет на
Община

Варна

и

Галина

Строгова,

Директор

на

Дирекция

ФСД,

наричана

по-долу

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
…………………….. със седалище и адрес на управление: гр. …………, ул. ……………., ……………..,
БУЛСТАТ

……………….,

представлявано

от

………………………..,

наричано

по-долу

за

краткост

ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание член 258 от Закона за задълженията и договорите, раздели V и VI чл.
28, Протокол № 14/4,5.03.2021 г. на Общински съвет – Варна, чл.28 и чл. 29 от Правилника за
работата на фонд „Култура” на Община Варна и протокол от заседание на Експертния съвет от
18,19.03.2021г., се сключи настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от …………… /…………………/ лева за
целево съфинансиране на проект "…………………", който ще се реализира от м. ………………… до м.
………………… 2021 в град Варна.
2.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,

чрез

Дирекция

„Култура

и

духовно

развитие”,

изплаща

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ крайна сума в размер на ……………… /………………./ лева, съгласно проектното
предложение, неразделна част от договора. Уговорената сума не подлежи на промяна за срока на
договора.
2.2.

Превишения на разходи за събитието над уговорената с настоящия договор сума са за сметка

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.3.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,

чрез

Дирекция

“Култура

и

духовно

развитие”,

изплаща

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по т.2.1. след предоставяне на фактура по банков път, банкова сметка:
……………………………………………. Сумата по т.2.1. е платима на два транша, както следва:
2.3.1. първи транш, 80 % от сумата по т.2.1. в размер на ………… (………………..) лева, след
подписване на договора.
2.3.2. втори транш, 20 % от сумата по т.2.1. в размер на …………… (………………..) лева, след
приключване на събитието по т.1., и в десетдневен срок след:
-

представяне изискуемите документи на комисията по мониторинг към фонд „Култура“

-

утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съдържателен, финансов отчет с приложени копия на
отчетни документи, съответстващи на одобрения общ бюджет и на изискванията на Закона за
счетоводството за направените разходи в размера на сумата по т.2.1., както и на останалите
разходи направени за организирането и провеждането на събитието.

2.3.3. При неизпълнение на т.1 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия възстановява сумата по т.2.3.1 в
пълен размер.
Средствата са за сметка на бюджет 2021 на Дирекция «Култура и духовно развитие», приложение 24,
Фонд „Култура”.
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3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1.

Настоящият договор се сключи за срок от датата на неговото подписване до приемане и

утвърждаване на отчетните документи по т. 2.3.2, но не по-късно от ………………..
3.2.Мястото на изпълнение е: гр. Варна
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1.

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез Дирекция „Култура и духовно развитие”, се задължава да изплати
договорената сума в договорените срокове.
4.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в
резултат на които възникнат:
4.1.2.1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
4.1.2.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество по време на изпълнение на
договора.
4.1.3. Всички претенции на трети лица във връзка с нарушаване на техни имуществени и
неимуществени права, съгласно ЗАПСП, във връзка с проекта ……………, предмет на договора са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.1.4. При настъпили частични или по-големи промени в дейностите и бюджета на проекта
по т1. от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да бъде уведомен писмено през
деловодството на Община Варна или по електронен път на имейл fund.varnaculture@gmail.com.
4.1.5. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да може да изпълни в срок работата или, че няма
да я изпълни по уговорения или надлежен начин, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора
едностранно, като има право на обезщетение по общите правила и възстановяване на платените по
т.2.3 суми.
4.2. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предварителната подготовка и цялостната
организация по реализирането на проекта по т.1.
4.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уреди финансовите си взаимоотношения с участниците в
събитието по т.1, които са осигурени от него, като при неизпълнение на това задължение
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всякакви претенции на тези участници.
4.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че имуществените отношения между него и
осигурените от него изпълнители за участие в събитието по т.1 от настоящия договор ще бъдат
напълно уредени (включително, но без ограничение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще заплати на участниците
справедливо възнаграждение), поради което участващите лица няма да имат никакви имуществени
претенции спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предоставените съгласно този договор права.
4.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реализира събитието качествено и в договорения срок.
4.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упоменава за финансовата подкрепа на Община Варна
чрез фонд „Култура” при реализацията на събитието по т.1 от договора при отразяването му в
медиите, както и при други анонси в публичното пространство.
4.2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в текстовете за реклама и разгласа на събитието да бъде
изписано изрично, че същото се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд
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„Култура”.
4.2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поставя герба на Община Варна на всички рекламни
материали за събитието по т.1.
4.2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава стриктно да изпълни дейностите за публичност и реклама на
събитието по т.1., които е заложил в бюджета на проекта, неразделна част от настоящия договор.
4.2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира писмено през деловодството на Община Варна
или по електронен път на имейл fund.varnaculture@gmail.com ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при настъпването
на промени в дейностите и бюджета на проекта по т1. от настоящия договор.
4.2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок минимум до 14 дни
преди началото на дейностите информация за провеждане на събитията в рамките на проекта по
електронен път на имейл fund.varnaculture@gmail.com, culture@varna.bg.
4.2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на Комисията за мониторинг и оценка при
извършването на проучвания за резултатите от реализирането на събитието;
4.2.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да попълва и представя в Комисията за мониторинг и оценка
изискуемите документи за мониторинг и оценка на събитието;
4.2.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп и съдействие на Комисията за
мониторинг и оценка, включително и до документацията на събитието.
4.2.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез Дирекция “Култура и
духовно развитие” в едномесечен срок от приключване на събитието пълен отчет, който
включва:
4.2.14.1. финансов отчет, който съдържа попълнена финансова таблица и приложени отчетни
документи, съответстващи на изискванията на Закона за счетоводството за направените разходи в
размера на сумата по т.2, както и на останалите разходи направени за организирането и
провеждането на събитието;
4.2.14.2. съдържателен отчет, включващ попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“.
4.2.14.3. прес-бук с копия на публикациите за събитието в печатните медии и интернет, както и опис
на телевизионните и радио предавания, анонсирали и отразили събитието; фото и/или видеозапис на
DVD/CD носител, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; презентация на събитието на хартиен и
електронен носител.
5. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
5.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при реализацията на Проекта по т. 1. не е спазил клаузите, съгласно т.
4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., т. 4.2.7., т. 4.2.8.

и

т.4.2.9 същият дължи неустойка в размер на 10 % от

сумата по т. 2.1. В този случай не се изплаща втори транш на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2. При неспазване на срока по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността по т.2,
която неустойка се удържа при окончателното разплащане по договора.
5.3.

При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

законната лихва.
5.4.

В случай на изключителни обстоятелства (като природни бедствия, катастрофи, включително

препятствия, свързани с COVID 19, които не позволяват нормално провеждане на културни събития),
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които не могат да бъдат преодолени, въпреки волята на страните, и които водят до неизпълнение
предмета на договора, страните не носят отговорност и не си дължат неустойки и плащания.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в този случай възстановява сумата по т.2.3., която не е изразходвана.
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Договорните отношения между страните приключват след приемане и утвърждаване на
отчетните документи по т. 2.3.2. от договора.
6.2.Настоящият договор може да бъде прекратен:
6.2.1. С изтичане срока на договора и приемане на услугата.
6.2.2. Преди изтичане срока на договора:
6.2.3. По взаимно съгласие.
6.2.4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със
седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
6.2.5. Когато изпълнението стане невъзможно, поради непреодолима сила.
6.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да приеме частично изпълнение. В случай на частично
изпълнение, то се приравнява на пълно неизпълнение и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да
развали договора.
7. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
7.1. Възникнали спорове между страните по тълкуването и изпълнението на настоящия договор се
решават първо с преговори и във взаимен интерес, а при невъзможност – по съдебен ред.
7.2. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и
договорите и останалото действащо законодателство.
7.3.Настоящият договор се състави в три еднакви екземпляра, един за Изпълнителя и 2 за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЩИНА ВАРНА
___________________
ИВАН ПОРТНИХ
KМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

_____________________
…………………………..
………………………….

_____________________
ГАЛИНА СТРОГОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФСД
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