ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ
по Конкурс „Граждански инициативи 2020 г.“

Днес, ....................г. в гр. Хасково, в изпълнение на Конкурс „Граждански инициативи 2020
г.“, и въз основа на одобрен със Заповед №……………/……2020 г. на Кмета на Община Хасково
проект, се сключи настоящия договор между:
1.Община Хасково, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, пл. „Общински“ №1,
ЕИК по БУЛСТАТ:000903946, представлявана от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково и
Тодорка Стоянова – гл. счетоводител от една страна
и
2.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
наричан
за
краткост
„БЕНЕФИЦИЕНТ“ от друга
І.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОГОВОРА
Чл.1.Предмета на настоящия договор е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на одобреното проектно предложение на БЕНЕФИЦИЕНТА – неразделна част от
договора.
Чл.2.Целевото финансиране се предоставя за разплащане на дейностите по одобрения
проект.
II.СРОК
Чл.3.Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е не по-късно от 01.12.2020 г.
III.ФИНАНСИРАНЕ
Чл.4.За изпълнение на дейностите по проекта БЕНЕФИЦИЕНТА получава финансиране в
размер до ……………………. лв. .
Чл.5 (1)Дейностите ще бъдат разплащани директно от страна на Община Хасково, въз
основа на издадени фактури и/или други разходооправдателни документи.
(2)Допустимо авансово плащане до 50% от стойността на проекта.
(3)Фактурите се издават на името на БЕНЕФИЦИЕНТА.
(4)Освен нормативното съдържание фактурите следва да съдържат и следния текст
„Разходът е във връзка с реализирането на конкурс „Граждански инициативи 2020 г.“ на Община
Хасково“ за обект „……………………………..“.
Чл.6.При представяне на фактурите и/или другите разходооправдателни документи,
БЕНЕФИЦИЕНТА представя на Община Хасково и Декларация, че дейностите, за които се иска
разплащане, са изпълнени качествено и в срок. Декларацията се подписва от представляващия
БЕНЕФИЦИЕНТА. При окончателно плащане се подписва Приемно-предавател протокол,
двустранно подписан или протокол за приемане на работата, която подлежи на заплащане по
образец.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7.Община Хасково се задължава:
1.Да осигури договореното финансиране на проекта.
2.Да съдейства на БЕНЕФИЦИЕНТА при изпълнение на проекта.
3.Да осигури необходимата растителност (в случай, че е приложимо).

Чл.8.Община Хасково има право:
1.Да осъществява контрол при изпълнението на проекта.
2.Да спре изпълнението на проекта при наличие на непредвидени обстоятелства.
3.На собственост върху придобитите активи, съгласно приемно-предавателен протокол.
Чл.9.БЕНЕФИЦИЕНТА е длъжен:
1.Да изпълни проекта съобразно одобреното проектно предложение и настоящия договор.
2.Да осигури устойчивост на проекта съобразно проектното предложение.
3.Да представи на Община Хасково всички документи, установяващи изпълнение на
конкретни дейности от проекта и даващи основание за извършване на разплащане.
4.Да уведоми Община Хасково за наличието на обстоятелства, които възпрепятстват
изпълнението на проекта.
Чл.10.БЕНЕФИЦИЕНТА има право:
1.Да получи договореното финансиране, чрез разплащане на дейностите по проекта от страна
на Община Хасково.
2.Да иска и получи необходимото съдействие от страна на Община Хасково за реализирането
на проекта.
V.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11.Настоящият договор се прекратява:
1.При виновно неизпълнение на задължения на някоя от страните – с 15 дневно писмено
предизвестие.
2.При констатиране на предоставени неточни, неистински, неверни или подправени
декларации и/или документи, установяващи използването на средствата не за целта, уговорена в
този Договор и/или размерът и/или дължимостта им – без предизвестие.
3.При наличие на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на
проекта в уговорения срок – без предизвестие.
4.По взаимно съгласие на страните.
Чл.12.При прекратяване на договора на основание чл.11, т.3, Община Хасково се задължава
да разплати всички извършени до момента дейности по проекта.
VI.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.13.За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл.14. Неразделна част от този Договор са следните документи:
-проектно предложение на БЕНЕФИЦИЕНТА.

ЗА ОБЩИНА ХАСКОВО:
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
/Кмет на Община Хасково/

ТОДОРКА СТОЯНОВА
/Главен счетоводител/

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА:

