Приложение № 14 към чл.17, ал. 1
ДОГОВОР
№ ......................................../.....................20….. г.
Днес, ............................202… г., в гр. София, между:
1. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, с адрес: гр. София 1040, бул. „Александър
Стамболийски“

№

17,

БУЛСТАТ

……………..,

банкова

сметка

IBAN:

…………………………, BIC: BNBG BGSD, обслужваща банка БНБ – Централно
управление, представлявано от ………………………………… – ……………… и
……………………………… – ………………………….., от една страна, наричано за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2.

……………………………………..,

……………………...,

ЕИК/БУЛСТАТ

…………………………………,

BIC:

с

адрес:

гр.

……….

……….,

банкова

………………..,

и

……,

сметка

обслужваща

ул.

IBAN:
банка:

……………………., , представляван/а/о от ……………………….. – ……………., от
друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание Заповед № ………../……….. г. на министъра на културата и одобрен с
докладна записка (рег. № ………./……………. г.) Протокол ……./……….. г. на
експертна комисия, назначена със Заповед № …………./…………. г., се сключи
настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМEТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Предмет на този договор е предоставянето на финансова подкрепа в размер на
………….. (словом) лева за реализация на проекта „…………………………………“,
(наричан по-нататък Проекта).
Финансовата подкрепа се предоставя за ……………………………………………
………………………………………,

съгласно

бюджета

на

……………/………….. г., неразделна част от настоящия договор.

Проекта,

рег.

№

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема финансовата подкрепа по чл. 1 и се задължава да
изпълни Проекта на своя собствена отговорност.
ІІ. СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да реализира Проекта в срок до …………… г.;
2. Да представи в дирекция ……………………………………………………….. на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържателен и финансов отчет за изразходване на средствата за
финансова подкрепа по чл. 1 до …………….. г.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
средствата за финансова подкрепа по чл. 1 в срок до 7 дни от регистрирането на
договора в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време до изтичането на срока по чл. 3,
т. 2 да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно реализацията на Проекта.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя …………………………………., служител в
дирекция КНМИИ, да наблюдава и приема изпълнението, съгласно условията и
сроковете в него.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реализира Проекта, съгласно параметрите,
одобрени от експертната комисия.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изразходва предоставената му
финансова подкрепа само за дейностите по реализиране на Проекта, определени в чл. 1.
(2) Разходите, направени за дейности извън тези, посочени в чл. 1, и разходите,
надхвърлящи финансовата подкрепа, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в хода на реализацията на Проекта, да
прехвърля разходи от едно перо в друго до 10% от общата стойност на отпуснатото
финансиран, което следва да бъде посочено изрично в отчета на проекта.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока
по чл. 3, т. 2, съдържателен отчет за изпълнението на дейностите по Проекта и
финансов отчет за реализацията му, придружен със заверени с „Вярно с оригинала“,
подпис и печат копия на първичните счетоводни документи за разходите по Проекта, за
които е отпуснато финансиране от Министерството на културата. Към отчетните
документи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага декларация, удостоверяваща изпълнението на
Проекта съобразно параметрите, посочени във формуляра за кандидатстване и
настоящия договор.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рекламните афиши, дипляни, програми,
покани и на всички книжни, аудио- и видеоносители или при представянето в
Интернет, свързани с Проекта, да поставя текст със следното съдържание: „ТОЗИ
ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА КУЛТУРАТА“, като представи 1 екземпляр от тези материали в дирекция КНМИИ,
заедно с отчета по чл. 10.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съобщава чрез средствата за масово
осведомяване и във всички други рекламни материали, извън тези по чл. 11, издавани
във връзка с реализирането на Проекта и публичното му разпространение, че изявата е
осъществена със съдействието на Министерството на културата.
V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) В хода на реализация на Проекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да
прехвърля разходи от едно перо в друго до 1000 лв., но не повече от 10 % от общата
стойност на отпуснатото финансиране.
(2) В случая по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представи ясна обосновка на налаганото изменение в срок не
по-късно от 1 (един) месец преди изтичането на срока на договора, както и да посочи
извършената промяна в отчета по чл. 9.
(3) В случай, че е необходима промяна в сроковете, заложени в договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми писмено Министерство на културата не по-късно
от 20 (двадесет) дни преди изтичането на срока на договора, като посочи ясна
обосновка на причините за предлаганото изменение.
(4) Сроковете, заложени в договора, могат да се удължават по предложение на
директора на дирекция КНМИИ и сключен анекс към настоящия договор.

Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичането на срока по чл. 3, т. 2;
2. С едноседмично предизвестие, направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при невъзможност
за реализация на Проекта;
3. С

едноседмично предизвестие, направено от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е представил информация по чл. 5, когато такава му е била
поискана.
VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 15. При нереализиране на Проекта в срока, посочен в чл. 3, т. 1, или
неизпълнение на задълженията по чл. 3, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в 7-дневен срок
от изтичането на срока по чл. 3, т. 2 връщането на средствата по чл. 1.
Чл. 16. При неизпълнение на задължението по чл. 7, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в 7дневен срок от изтичането на срока по чл. 3, т. 2 връщането на средствата,
изразходвани не по предназначение.
Чл. 17. При прекратяване на договора по чл. 14, т. 2 и 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
връщането на средствата по чл. 1.
Чл. 18. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поетите задължения по
чл. 8 и чл. 10 от настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 5% от сумата по чл. 1.
VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Този договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните по него.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………..

…………………………………

…………………. (длъжност)
…………………………..
…………...……..(длъжност).“

………………..(длъжност)

