СТОЛИЧНА ОБЩИНА

-------------------------------------------------------------------------------ДОГОВОР
Рег.№ …………………/....…………...2017 г.
/регистрационен индекс, дата/
София
Днес, ...............2017 г., в гр. София между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. “Московска” № 33,
представлявана от кмета ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и от друга страна
........................., вписано в ................... с ЕИК по БУЛСТАТ ....................., със седалище и адрес
на управление: гр. София, ......................., представлявано от ...................... - управител, ЕГН:
..................., наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
в изпълнение на Столична програма “Култура” на Столична община, утвърдена с Решение №
................... по Протокол № ................... на Столичен общински съвет и Решение № ................
по Протокол № ................ на Столичен общински съвет, на основание чл. 258 от Закона за
задълженията и договорите се сключи настоящият договор за съфинансиране по реда на
Столична програма „Култура” на Столична община на проект: ................................
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществи
предложения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрен от него авторски Проект за създаване
........................., с вх. № ................., по Направление .........., Програма ................. към Столична
програма “Култура” -2017 г.
/2/ Подготовката и цялостната организация на Проекта по чл.1, ал. 1 се реализира по видове
дейности, подробно описани в приложения и одобрен формуляр на Проект, който е
неразделна част от настоящия договор.
/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейностите по проекта съгласно параметрите:
1. Цели;
2. План за реализиране на дейностите, продължителност на проекта, дати и място на
провеждане;
3. Екип, сътрудници и участници;
4. Видове разходи по пера за осъществяване на дейностите.
II.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез дирекция „Култура”, заплаща целево финансиране на
проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на ................... лева (.................), с/без ДДС–
обща стойност, съгласно одобрен бюджет, неразделна част от Проекта, която превежда по
банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ IBAN: ........................., банков код: ....................,
при .................., адрес: ..........................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ........................ има/няма регистрация по ЗДДС.
/2/.Сумата се изплаща на траншове в размери и срокове както следва:
1. първи: 70% от сумата, в размер на ............... лева (................), до 30 (тридесет) дни след
сключване на настоящия договор
2. втори: 30% от от сумата в размер на .................. лева (................), в срок до 30
(тридесет) дни, след представяне на надлежно попълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
 Финансов отчет за изразходваните средства по първи и втори транш, с приложени
заверени копия от разходоопрaвдателни документи;
1



Финален отчет за изразходваните средства по първи и втори транш – Бланка
Приложение 2, по смисъла на чл.2, ал.2, т.1;
 Опис на разходните документи – Бланка Приложение 3, по смисъла на чл.2, ал.2, т.1
и т.2;
 Финален съдържателен отчет – Бланка Приложение 4;
 Приложения към отчета – доказателствени материaли, публикации, продукти,
маериали, кото позволяват да се игради ясна и изчерпателна представа за
реализираните дейности и постигнатите резултати.
 Образци на всички материали по изработката на Проекта по чл. 1 от настоящия
договор, до етапа, до който са реализирани.
и тяхното приемане от наблюдаващия проекта експерт и утвърждаване от
гл.счетоводител/счетоводител на Дирекция „Култура” и Координатора на Столична
програма „Култура”.
/3/. Превишения на разходи за проекта над уговореното в чл. 2 от настоящия договор са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/4/. Цената, определена в чл. 2 от настоящия договор, както и сумите по смисъла на чл. 2, ал.
2, т. 1 и т. 2, не могат да бъде едностранно променяни.
III.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3./1/. Настоящият договор се сключва за срок от ................. до ................., съгласно
приложения и одобрен формуляр на Проекта.
Чл.4. Срокът, определен в чл. 3 от настоящия договор, не може да бъде едностранно
променян.
IV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез Дирекция „Култура”, се задължава да заплати договорената
сума в договорените срокове.
/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за посочената в чл. 1 от договора
работа по Проекта.
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на контрол и получаване на текуща информация,
свързани с осъществяването на Проекта.
/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които могат да възникнат:
1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество по време на изпълнение на
договора.
3. Всички претенции на трети лица във връзка с нарушаване на техни имуществени и
неимуществени права върху закриляни обекти на интелектуална собственост, съгласно
Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, Закона за марките и географските
означения/ЗМГО/ или друг закон, във връзка с проекта, предмет на договора, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/5/. Ако се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да може да изпълни Проектът в срок или че
няма да го изпълни по уговорения или надлежен начин, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
прекрати договора едностранно, като има право на обезщетение по общите правила на
Закона за задълженията и договорите и възстановяване на сумата по чл. 2, ал. 2.
/6/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез Дирекция „Култура”, се задължава да осигури своевременно на
електронен носител герба на Столична община.
Чл. 6. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
/1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършената работа по проекта и се
задължава да изпълни същата като:
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1. изразходва одобрените средства по основното им предназначение, заложено в приложения
формуляр на Проекта.
2. популяризира участието и доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. при осъществяване и реализиране на Проекта по настоящия договор да упоменава за
финансовата подкрепа на Столична община при отразяването му в медиите, както и при
всички други анонси в публичното пространство; в печатните, аудио и аудио-видео
материали за реклама и други търговски съобщения, като разгласява, изписва и/или
съобщава изрично, че: „Проектът е финансиран от Столична програма „Култура” на
Столична община за 2017 г.”.
4. поставя герба на Столична община на всички рекламни и информационни материали,
както и на всички подходящи документи за Проекта (печатни, видео, на оптичен носител),
съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гербът на Столична община се предоставя от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен носител, съгласно чл.5, ал. 6 от настоящия договор
5. уреди финансовите си взаимоотношения с участниците в Проекта по чл.1, които са
осигурени от него, както и отстъпването на авторски и/или сродни на авторските права върху
Проекта или отделни негови части, ако такива права възникват, по начина, уговорен в чл. 7
от договора, като при неизпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
всякакви претенции на тези участници.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да придобие от всички носители на авторски и сродни
права върху Проекта и включените в него произведения и обекти на сродни права
необходимото съгласие да използва Проекта и да разрешава неговото използване, в т. ч. по
описаните в чл.7 от договора начини, срокове и територия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
снабди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заверени копия от всички документи (договори, декларации и
др. ) с цитираните носители на авторски и сродни права върху Проекта и съдържащите се в
него произведения и обекти на сродни права, в уверение на това, че същите са отстъпили
правата си по описания начин.
7. при осъществяване на Проекта по чл. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за своя сметка за
създаване на временна организация на движение - затваряне на улици и/или площади, др., за
осигуряване на допълнителни транспортни средства по линиите на градския транспорт, за
консумирана ел. енергия и разходи за изграждане, поддръжка и др. дейности, свързани с ел.
инсталации и мрежи; за почистване; за охрана и др.
8. при медийни изяви, анонсиращи и популяризиращи Проекта по чл. 1., осигурява
възможността за участие в тях на представител на Столична община.
/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни след изтичането на
срока на настоящия договор, по смисъла на чл. 3, да представи отчет по смисъла на чл.2,
ал.2, т.1 и т.2;
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни след изтичане на
срока на настоящия договор да представи всички материали за изработката на
Проекта по чл. 1 в завършен етап на реализацията им.
/3/. Всички разходооправдателни документи следва да бъдат попълнени съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и да отговарят на Правилата за отчитане и
верификация на разходите на одобрени за финансиране проекти по Столична програма
„Култура”.
/4/. Всички представени разходооправдателни документи следва да бъдат с дати в рамките на
периода на договора, за който се признават разходите.
/5/. Разходооправдателните документи (фактури, касови фискални бонове, билети и др.)
трябва да бъдат номерирани и подредени, като подредбата да отговаря на номерацията в
таблицата на финансовия отчет;
/6/. За всички разходи трябва да бъдат приложени копия от отчетни документи (фактури,
касови бележки, платежни нареждания, сметки за изплатени суми, договори, билети, бордови
карти, застраховки), които следва да носят надпис “Вярно с оригинала”, удостоверен с
подпис и печат на организацията;
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/7/. Не се признават за разход представен финансов бон без фактура и представена фактура
без финансов бон, когато се изисква съгласно закона.
/8/. /. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че имуществените отношения между него и
осигурените от него за участие в Проекта по чл. 1 участници по повод спазването на
разпоредбите на този договор ще бъдат напълно уредени, поради което участващите лица,
няма да имат никакви имуществени претенции спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предоставените
съгласно този договор права
/9/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп и съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за осъществяване на текущ и цялостен мониторинг във връзка с изпълнението и достъп до
документацията на Проекта по чл. 1.
/10/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да изпраща информация /текст,
снимков и/или видеоматериал/ за популяризиране на Проекта чрез уеб-страницата на
Столична програма „Култура”, на имейл: ...............................
Чл. 7./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството си на носител на авторското и сродните на
авторското права върху Проекта и включените в него обекти на авторско и сродни на
авторското права и други обекти на интелектуална собственост като търговски марки,
отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото да използва Проекта и всички включени в него
обекти на авторско и сродни на авторското права и други обекти на интелектуална
собственост като търговски марки, респ. части от тях, с нетърговска цел и за
популяризиране на културната дейност на Столична община, в т. ч. чрез:
1. Представяне и/или публично изпълнение;
2. Излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел;
3. Предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до
Проекта по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по място или по
време, индивидуално избрани от всеки от тях (използване посредством Интернет);
4. Преработка и синхронизиране в друго произведение за целите на настоящия договор;
5. Превеждане, дублиране и субтитриране за целите на настоящия договор;
6. Възпроизвеждане на оптични носители и разпространението им, в т. ч. чрез внос и
износ за целите на настоящия договор.
/2/. „Използване с нетърговска цел и за популяризиране на културната дейност на
Столична община“ по смисъла на ал. 1 означава предоставяне на възможност на
обществеността да се запознае с разнообразни културни практики на територията на
Столична община и включва, без изброяването да е изчерпателно, представяне на Проекта и
отделни негови части в рамките на фестивали – български и международни, представяне в
рамките на културни мероприятия с участието на Столична община, възпроизвеждане и
разпространение на екземпляри от Проекта с нетърговска цел, включването му в сборни
проекти и програми с нетърговска цел, публично представяне, излъчване и предаване по
кабел на територията на България, в т. ч. в градини, паркове, площади, в масовия градски
транспорт, в метростанции и жп. гари, даване на достъп до Проекта чрез интернет сайтове и
др. п.
/3/. Правото по ал. 1 се отстъпва за срок от 10 (десет) години от началната дата на
представянето на Проекта и за територията на целия свят.
/4/. Отстъпеното право по ал. 1 включва и правото за използване на предоставените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фотографии, видеоматериали и други пресматериали, свързани с
представянето и реализирането на Проекта.
/5/. Отстъпеното право по ал. 1 включва и правото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да разрешава
използването на Проекта и/или отделни негови части на трети лица – свои контрагенти и
подизпълнители.
/6/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че със сключването на настоящия
договор и отстъпените права не нарушава законови разпоредби и права на трети лица, като в
случай на претенции на трети лица за нарушени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ права върху обекти на
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интелектуална собственост, се задължава своевременно и изцяло да обезщети
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди.
/7/. При използването на Проекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият се задължава да
упоменава по обичайния за това начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като автор на Проекта.
/8/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правата върху Проекта, които не са изрично отстъпени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5% от местата,
предназначени за продажба за всяко събитие от настоящия договор, като социална квота на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че има такива.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 10% от местата,
предвидени за платено/безплатно обучение по Събитието по т.1. от настоящия договор, като
социална квота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че има такива.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обособи за зона за безплатен достъп – 10% от местата за
всяко събитие по т.1. от настоящия договор, като социална квота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
случай че има такива.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5% от печатните
произведения, предназначени за продажба, като социална квота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в
случай че има такива.
Чл. 9. В случай, че разходите за реализацията на Проекта по представителите от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходооправдателни документи са по-малки от отпуснатото целево
финансиране, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне разликата по банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) работни дни след представянето на финансовия отчет.
V.
НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 10./1/ При неизпълнение на поетите ангажименти, клаузи на договора, както и на
дейностите /етапите/ от Проекта от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си
запазва правото да прекрати договора и да поиска пълно или частично възстановяване на
отпуснатата до момента сума, като има право на обезщетение по общите правила на
Закона за задълженията и договорите.
/2/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при реализацията на Проекта по чл. 1., не е поставил герба
на Столична община и не е анонсирал финансовата подкрепа на Столична община, съгласно
чл. 6, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % от сумата по чл. 2, ал.
1. В този случай се приема, че има нарушение на договорно задължение и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не изплаща следващ транш на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той следва да
възстанови отпуснатите финансови средства в 15-дневен срок от получаване на писмено
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 12. При неспазване на срока по чл. 3 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 чл. 2, която неустойка се удържа при окончателното разплащане по
договора.
Чл. 13. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
VI.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока на договора.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
3. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение
от другата страна.
4. Когато изпълнението стане невъзможно, поради непреодолима сила.
5

Чл. 15. /1/. 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 прекрати договора.
/2/. В случаят по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да върне отпуснатите финансови средства
в 15-дневен срок от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетение за
неизпълнение на договорно задължение.
Чл. 16. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно с писмено
предизвестие:
1. ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да може да изпълни Проекта в срок;
2. ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни Проекта по уговорения или
надлежен начин;
3. ако изпълнението на Проекта е станало невъзможно изцяло или отчасти;
4. ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението е станало невъзможно и е
трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;
/2/. В случаите по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
за възстановяване на отпуснатите финансови средства, както и обезщетение за забава или
обезщетение за неизпълнение.
VII.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Възникнали спорове между страните по тълкуването и изпълнението на настоящия
договор се решават първо с преговори и във взаимен интерес, а при невъзможност – пред
компетентния съд.
Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
задълженията и договорите и действащото българско законодателство.
Чл. 19. Настоящият договор се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....................

КМЕТ:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

....................................:
(...........................)
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