ДОГОВОР
№ ...........................................
за
ПРОЕКТ № .....................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННОПОЧИВНО ДЕЛО” /ИА „ВКВПД”/, БУЛСТАТ BG 129008829, с адрес - гр.
София, бул. „Цар Освободител” № 7, наричана по-нататък за краткост
„Агенцията”,
представлявана
от
изпълнителния
директор
............................................................ и служителя по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/
.............................................................,
от една страна,
и
СДРУЖЕНИЕ
„...................................................................................................”,
регистрирано по ф. д. № ................./............ г. по описа на ............................ градски
съд, ЕИК ..............................., с адрес по актуално състояние – гр.
................................................................., наричано по нататък “Бенефициент”,
представлявано за целите на подписване на този договор от
................................................................................., ЕГН ................................, в
качеството му на ............................................................ на сдружението,
от друга страна,
*се споразумяха за следното:
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) Агенцията предоставя на Бенефициента финансова помощ, за да
реализира проект № ......................................................... с наименование
“........................................................................................................” по Национална
програма „Родолюбие” (2014 - 2016), подпрограма „................................................
...................”, наричана по нататък “дейността”. С подписването на договора
Бенефициентът се съгласява с Общите условия и Приложенията /неразделна
част от настоящия договор/.
(2) С приемане на финансовата помощ, предоставена от Агенцията,
Бенефициентът се задължава да осъществи дейността така, както е описана в
Приложение І /неразделна част от настоящия договор/ изцяло на своя
отговорност.
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ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от
страните.
(2) Реализирането на дейностите по договора започва от ................20...... г. и
завършва на ................20...... г.
(3) Разходите за реализиране на дейността по чл. 1, ал. 1 от Специалните условия
на настоящия договор ще бъдат приети, единствено, ако са извършени в срока на
проекта, считано от…………….. 20…. г. до …………….20… г.
(4) Срокът на действие на договора е до подписване на констативен протокол за
определено окончателно балансово плащане или сума за възстановяване по
договора.
ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 3. (1) Бюджетът на проекта посочва подробно разходите, които са допустими
за Агенцията, финансирани по силата на условията, залегнали в Наредба № Н12/17.07.2014 г. на МО.
(2) Финансовата помощ от страна на Агенцията може да не покрива пълните
разходи за дейността. Сумите и източниците на съфинансиране, различни от
стойността на финансиране от Агенцията, следва да са заложени в бюджета по
предходната алинея.
(3) Максималната финансова помощ, която Агенцията може да предостави на
Бенефициента е в размер на ................ лева (......................................................
.............................), което включва:
Административни разходи
Технически разходи
Преки разходи
Други разходи

..... лева
..... лева
..... лева
..... лева

(4) Крайната сума на предоставената от Агенцията финансова помощ се определя
в съответствие с изискванията на финансовите правила, определени в
Приложение II и Наредба № Н-12/17.07.2014 г. на МО.
(5) Трансфери между разходите по ал. 3 в рамките на дейността не са разрешени,
освен в случаите на съгласие на Агенцията, дадено въз основа на мотивирана
писмена молба от Бенефициента.
(6) Финансова помощ, която Бенефициентът се задължава да предостави като
съфинансиране при изпълнението на дейността е в размер на ................ лева
(...................................................................................) и се равнява на минимум 10%
от общата стойност определена в ал.3.
ІV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Авансовото плащане, за осъществяване на дейността по чл. 1, ал. 1 от
Специалните условия на договора, се извършва от Агенцията до 45 календарни
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дни от влизане в сила на договора, при наличен за това бюджет, одобрен от
Министерство на отбраната. В този случай, на Бенефициента се превежда сума в
размер на ............ лева (...........................................................), съставляваща 50 % от
общата максимална сума на финансовата помощ, по смисъла на член 3, ал. 3 от
Специалните условия и подписан от страна на Бенефициента Запис на заповед,
неразделна част от настоящия договор.
(2) Плащането на остатъка от общата максимална сума на финансовата помощ, по
смисъла на член 3, ал. 3 се извършва по реда на чл. 4, ал. 3 и ал. 7 от Специалните
условия, след представен и одобрен от Агенцията междинен или окончателен
финансов и съдържателен отчет за изпълнението на проекта. В окончателния
финансов и съдържателен отчет се отчитат 100% от разходите по чл. 3, ал. 3,
както и разходите по чл. 3 ал. 6 от Специалните условия, които следва да бъдат
осчетоводени и представени на хартиен и електронен носител.
(3) Плащането по чл. 4, ал. 2 от Специалните условия се осъществява, както
следва:
Междинно плащане в размер на ............ лева (.....................................
......................), което представлява 40 % от общата максимална сума на
финансовата помощ, определена в член 3, ал. 3 от Специалните условия.
(4) Плащанията по чл. 4, ал. 3 се извършват след одобряване на междинния отчет
по ал. 2, който се подава на 3-тия месец /за проекти по подпрограма 1/ и на 6-тия
месец /за проекти по подпрограма 2/ от влизането в сила на договора, според чл.
2, ал. 1 и се обработват по реда на чл. 4, ал. 9-11 от Специалните условия.
(5) В случаите, когато Бенефициентът не отчете разходите си по чл. 3 ал. 6 от
Специалните условия, сумата се удържа от определената сума за балансово
плащане или се прибавя към сумата за възстановяване.
(6) В срок до 60 дни от постъпване на окончателния отчет по чл. 4, ал. 2 от
Специалните условия, Агенцията одобрява или отхвърля приложените към него
отчети и изпраща уведомително писмо на Бенефициента за определените
окончателно балансово плащане или сума за възстановяване.
(7) При определено окончателно балансово плащане по предходната алинея,
Агенцията превежда сумата на Бенефициента в срок от 45 работни дни от
подписване на констативния протокол по чл. 2, ал. 1 от Специалните условия.
(8) При установени суми за възстановяване по ал. 5, Бенефициентът ги
възстановява на Агенцията в определения в уведомителното писмо краен срок за
доброволно възстановяване на средствата.
(9) При разглеждането на отчетите по ал. 2, Агенцията може да изисква
допълнителни документи или информация от Бенефициента, който в 30 дневен
срок следва да ги представи.
(10) В случаите по ал. 9 срокът по ал. 6 се удължава до 120 дни.
(11) Агенцията може да отложи срока на плащане в случай на възникване на
обстоятелство по смисъла на чл. 8 от Общите условия на договора, но не по-късно
от неговото преодоляване.
V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Чл. 5. (1) Условията, свързани с представянето на финансовото и съдържателно
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отчитане на проекта са указани в Приложение II – неразделна част от настоящия
договор.
(2) Междинен финансов и съдържателен отчет се представя от Бенефициента пред
Агенцията в срок от 10 календарни дни след изтичане на три- /шест-/ месечния
отчетен период по смисъла на чл. 4, ал. 4 от Специалните условия.
(3) Окончателен финансов и съдържателен отчет по чл. 4, ал. 2 се подава от
Бенефициента до 20 работни дни, съгласно чл. 2, ал. 3 от Специалните условия.
VІ. БАНКОВА СМЕТКА
Чл. 6. (1) Всички плащания по договора се извършват в български лева.
(2) Плащанията на Бенефициента от Агенцията се извършват по следната
банковата сметка:
Име на банката:
Адрес на клона:
Точното име на притежателя на сметката:
IBAN:
BIC:

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

VІІ. ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛОВИЯ
Чл. 7. (1) Всяка кореспонденция между страните е валидна, ако е направена
писмено и е депозирана в Агенцията или при Бенефициента, лично или писмено
с обратна разписка при изпращането и́ по пощата, и са подписани от
съответните упълномощени лица, като се посочва и номера на проекта на
Бенефициента и номера на договора между страните. За валидни адреси за
кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7,
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ............................................................................................
(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да
уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се
считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.
VІІІ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
Чл. 8. (1) Финансовата помощ, предоставена на Бенефициента, се регулира
съгласно условията на договора и законодателството на Република България.
(2) При възникване на спор между страните, относно прилагането на условията по
договора или други засягащи ги въпроси, които не могат да се разрешат чрез
споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
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ІХ. ПУБЛИЧНОСТ, СОБСТВЕНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
Чл. 9. (1) Бенефициентът се задължава да предоставя информация за получената
финансова помощ по Национална програма „Родолюбие” (2014 - 2016) във всеки
разпространен или публикуван документ, във всеки продукт или материал,
произведен с помощта на предоставената финансова помощ, както и във всяко
дадено изявление или интервю във връзка с това.
(2) След предоставяне на информацията по чл. 9, ал. 1 от Специалните условия,
бенефициентът следва да уточни, че съдържанието на публикацията е отговорност
на издателя или на друго трето лице, като Агенцията не отговаря за начина на
използване на информацията.
(3) Бенефициентът е носител на всички права на индустриална и интелектуална
собственост, произтичащи от дейността, по смисъла на чл. 1, ал.1 от Специалните
условия, както и от докладите, другите документи и материали, произтичащи от
нея.
(4) Бенефициентът предоставя на Агенцията правото на ползване на правата по
чл. 9, ал. 3 от Специалните условия за целите на оценка и разпространение на
резултатите, произтичащи от дейността.
(5) Агенцията не носи отговорност по искове за обезщетение на вреди, нанесени
от Бенефициента или от трето лице, във връзка с действието и изпълнението на
настоящия договор или произтичаща от дейността по него.
Х. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ
Чл. 10. (1) Бенефициентът се задължава да участва и да сътрудничи в
осъществяването на дейностите по мониторинг и оценка, организирани от
Агенцията и от упълномощени лица и организации, във връзка с изпълнението на
проектите по Национална програма „Родолюбие” (2014 – 2016).
(2) Бенефициентът се задължава да предоставя на Агенцията и на упълномощени
от него лица и организации, пълното право на достъп до всички документи
относно осъществяването на дейността, нейните резултати и използването на
финансовата помощ, в съответствие с условията на договора, за срок от пет
години от датата на окончателното балансово плащане по чл. 4, ал. 7 или
възстановяването на определената сума по чл. 4, ал. 5 от Специалните условия.
ХІ. ЗАЩИТА НА ДАННИ
Чл. 11. (1) Всички лични данни, съдържащи се в договора, се обработват от
Агенцията в съответствие с националното законодателство и конкретно на Закона
за защита на личните данни.
(2) Данните по предходната алинея се обработват единствено във връзка с
изпълнението на Програмата, при зачитане на възможността за подаването им на
органи, отговорни за проверка и одит, в съответствие с националното
законодателство.
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(3) Бенефициентът може чрез писмено заявление да получи достъп до личните си
данни, съхранявани от Агенцията и да коригира всякаква неточна или непълна
информация.
ХII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие от изправната страна,
ако другата страна виновно не изпълнява свое задължение по договора.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на проекта,
извън правомощията на Агенцията, които тя не е могла да предвиди и
предотврати, с писмено уведомление, незабавно след настъпване на
обстоятелствата.
(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително
уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.
Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра – един за
Бенефициента и три за Агенцията.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Общите условия;
2. Приложение I Одобреният проект с приложенията към него;
3. Приложение II
Указания за финансово и съдържателно отчитане на
проекта*;
4.Приложение III
Формуляри за краен финансов и съдържателен отчет*.

За Бенефициента

За Агенцията

Подпис и печат:

Подпис и печат:

...................................

.....................................................................
Изпълнителен директор

Име, фамилия
Подпис:
......................................................................
Служител по чл. 13 от ЗФУКПС
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