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____________________ Столична община_____________________
София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653. www.sofia.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Рег.№ ........................... /.......................2019 г.
/регистрационен индекс, дата/
Днес, ..................................... г. в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК по
БУЛСТАТ 000696327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Московска” №
) 33, представлявана от кмета ЙОРДАНКА
ФАНДЪКОВА, от една страна
и
СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ, със седалище и адрес на управление в гр. София, район
"Средец" ул. "Бенковски" № 1, ЕИК: 000670883, представлявана от НАЙДЕН
! ТОДОРОВ - директор,
наричани по-долу “Страните“,
в изпълнение на Решение № .......................... на Столичен общински съвет, се сключи
настоящото споразумение за сътрудничество
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. Страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимоизгодно
сътрудничество, да осъществят съвместна дейност в областта на културата с цел
популяризиране на прояви и мероприятия, организирани от двете институции през 2018 г.
Чл. 2. Партньорството и сътрудничеството между страните се изразява в организиране и
_ подпомагане на съвместни инициативи и събития.
? Чл. 3. Всяка страна ще работи за реализиране на дейностите, предмет на настоящото
споразумение, от свое име и за своя сметка.
Чл. 4. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки
отделен случай.
II. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 5. Настоящото споразумение се сключва за срок от датата на регистрационния индекс на
споразумението до 31.12. 2019 г.
Чл. 6. Споразумението може да бъде прекратено по всяко време от всяка от страните с
едномесечно писмено предизвестие до другата страна.
Ш . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ
Чл.7. В изпълнение на поетите задължения, предмет на настоящото споразумение,
СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ се задължава да предоставя безвъзмездно на
СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА правото да ползва както следва: голяма зала за 10 /десет/ (като 6
/шест/ са задължително за Общински културни институти към Столична община) и камерна
оопо
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културната програма на Столична община и събития от Календара на културните събития,
организирани от Дирекция „Култура“ на Столична община, както и помещения и/или
фоайета, находящи се в основната сграда на СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ КОНЦЕРТЕН КОМПЛЕКС «БЪЛГАРИЯ».
Чл. 8. Проявите по чл. 7 следва да бъдат с изцяло културен характер и да бъдат проведени в
рамките на 2019 г. За тези прояви, както и за основните концерти на СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ, последната се задължава да осигури възможност за закупуване на
билети на преференциални цени от служители и външни контрагенти на СТОЛИЧНА
ОБЩИНА (при възможност и след предварителна заявка в срок не по-късно от 7 работни
дни преди датата на съответния концерт).
Чл. 9. В рамките на 2019 г. СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ се задължава да разглежда
приоритетно всяка една писмена заявка за ползване на зали, помещения и/или фоайета,
извършена от СТОЛИЧНА ОБЩИНА по установения ред, освен ако залите не са заети
предварително за репетиции или концерти на СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ или има порано подписан договор с трето лице за ползване на същата площ по същото време. За целите
на настоящото споразумение и за да не се допуска нежелано дублиране, страните полагат
усилия предварително да съгласуват програмите си за съответния сезон.
. Чл. 10. СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ се съгласява да предоставя на СТОЛИЧНА
1 ОБЩИНА зали и помещения за провеждане на концерти на музикалните състави на
Столична община и други прояви свързани с международни и национални празници,
значими събития, конкурси и фестивали, годишнини и др., както и прояви, организирани от
партньори на Столична община, включително да подпомага общинските състави със солисти
и диргенти от своя състав, като условията за сътрудничество се уговарят със съответните
общински културни институти или партньори на Столична община. Страните могат
съвместно да организират и да провеждат и концерти по райони.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
Чл. 11. (1) В изпълнение на поетите задължения, предмет на настоящото споразумение,
СТОЛИЧНА ОБЩИНА се задължава да финансира в размер на 10 000 (десет хиляди) лева
осигуряването на гост диригенти и/или солисти за съвместна проява на СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ и СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
(2) СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА има възможност, след предварително съгласуване със
СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ за всеки отделен случай, да организира на територията на
I Концертен комплекс «България» различни събития (представяния на книги, церемонии по
награждаване, изложби, коктейли и др.), обвързани с концерт на СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ. Преференциалните цени, дължими за ползването на съответните
помещения, както и другите конкретни параметри на събитията, се уговарят между страните
със сключване на допълнително писмено споразумение, съдържащо правата и задълженията
им, сроковете и всички останали условия.
Чл. 12. СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА предоставя приоритетно, след предварително съгласуване
градски площи и открити пространства за събития на СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ и
оказва съдействие/подпомага разпространението на информации за тези събития чрез свои
информационни канали и партньори, медии, рекламни площи на ключови места в
централната част на града и градския наземен и подземен транспорт.
V. ВЗАИМНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
Ч л. 13. Страните се ангажират да популяризират дейността и съдействието на съответната
друга страна при изпълнението на предмета на това споразумение, което се третира като
морална непарична престация.
Чл. 14. В изпълнение на горното, СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ се задължава да
представя стиличНА иъщиНА като партньор на СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ при
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провеждане на съвместно организираните културни събития, като за целта отпечатва
запазения знак (герба на Столична община) на официални печатни промоционни материали,
свързани с тези събития.
Чл. 15. СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА се ангажира да подчертава съдействието на СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ за провеждането на проявите, предмет на настоящото споразумение за
сътрудничество, по избрани от нея подходящи начини, както и да разпространява рекламни
материали на СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ в своите информационни и туристически
центрове.
VI. ОБЩ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 16. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила,
действието и изпълнението на настоящото споразумение, ще се решават в дух на добра воля,
чрез преговори между страните, а в случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще се
решават от компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.
Чл. 17. Всички съобщения, уведомления и др. подобни, както и цялата кореспонденция
между страните се води в писмена форма.
Настоящото споразумение за сътрудничество се състави и подписа в три еднообразни
екземпляра - два за СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА и един за СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ.

ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

ЗА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ:

КМЕТ:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

ДИРЕКТОР:
/НАЙДЕН ТОДОРОВ/
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
„СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“ :
/ДОЙЧИН СТАНЧЕВ/

Споразумението е съгласувано с:
Зам.-кмет на Столична община - Р. Стоянова
Зам.-кмет на Столична община - доц. д-р Т. Чобанов
Директор на Дирекция „ПНО” - Б. Личева
Директор на Дирекция “Култура” - Биляна Генова
Главен счетоводител на Дирекция „Култура” - Елеонора Семова
Юрисконсулт на Дирекция „Култура” - Биляна Балева

Изготвил:
Анна Донева, главен експерт

в

дирекция „Култура......

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ЕЛЕН ГЕ |
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