ДОГОВОР
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.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
от
друга
наричан
„БЕНЕФИЦИЕНТ“
І.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОГОВОРА
Чл.1.Предмета на настоящия договор е изпълнението на одобреното проектно предложение
– неразделна част от договора.
Чл.2.Община Хасково се задължава да изпълни предвидените и одобрени дейности по
проекта, които не представляват самоучастие, Бенефициента се задължава да изпълни дейностите
от проектното предложение, които са описани като самоучастие.
II.СРОК
Чл.3.В срок до 1 месец от одобряването на всички проектни предложения по обявената
покана за кандидатстване, Община Хасково се задължава да обобщи всички дейности, които следва
да се възложат и да ги възложи при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4.Община Хасково се задължава:
1.Да осигури финансиране на дейностите по проекта, които не представляват самоучастие.
2.Да възложи изпълнение на дейностите по реда на Закона за обществените поръчки.
3.Да осигури необходимата растителност (в случай, че е приложимо).
Чл.5.Община Хасково има право:
1.Да осъществява контрол при изпълнението на проекта.
2.Да спре изпълнението на проекта при наличие на непредвидени обстоятелства.
Чл.6.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 уведоми Община Хасково за наличието на обстоятелства, които възпрепятстват
изпълнението на проекта.
Чл.7.БЕНЕФИЦИЕНТА има право да иска и получи необходимото съдействие от страна на
Община Хасково за реализирането на проекта.
V.УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8.Настоящият договор се прекратява:

1.При изпълнение на всички задължения по договора.
2.При виновно неизпълнение на задължения на някоя от страните – с 15 дневно писмено
предизвестие.
3.При наличие на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на
проекта в уговорения срок – без предизвестие.
4.По взаимно съгласие на страните.
VI.ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.9.За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл.10. 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:

