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РАЗДЕЛ IV: 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КЛОН-ТП БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА 

ИНФРАСТРУКТУРА” 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ОБЕКТ: „АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА „СВОБОДНА 

ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ В ТИЛА НА 7-9 К.М.”, СЪГЛАСНО ЗАДАНИЕ 

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН 

ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ БУРГАС” 

 

Д О Г О В О Р  №...................... 

 

Днес, ............................... год., в гр. Бургас, между: 

КЛОН-ТП БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, 

ЕИК................................., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Княз Ал. 

Батенберг № 1, представлявано от ИВАЙЛО ИВАНОВ - Директор, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

……………………- класиран на ……………../попълва се съответното място, на което е 

класиран участника/ , ЕГН ……………../ в случай, че класираният участник е ФЛ/, 

…………………../адрес/, със седалище и адрес на управление:……………..,   вписано   в   

Търговския   регистър   към   Агенцията   по вписванията/ регистърБУЛСТАТ     с     

ЕИК............ ……………../ в случай, че класираният участник е ЮЛ/, представлявано     от 

...................................  - .................... наричан по-долу за краткост   ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

            На основание чл.112 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.42, ал.1 от Закона 

за авторските права и сродните му права и влязло в сила Решение №…………………. на 

Възложителя за класиране на участниците и присъждане на награди, съгласно чл. 108, т.3 от 

ЗОП, от проведена  обществена поръчка „конкурс за проект“ с предмет: „Архитектурен 

конкурс за идейна концепция  за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, 

съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Бургас” 
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 Страните се споразумяха за следното: 

 

Чл.1. След проведен конкурс за проект-Идейна концепция по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива представеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проектно предложение за идейна концепция, с които участва в 

Архитектурен конкурс за идейна концепция за „Свободна зона за публични дейности 

в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на 

Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас” 

Чл.2. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ награда в размер на 

………… (……………) лева не по-късно от 30 календарни дни след приключване 

журирането на конкурса и след влизане в сила на Решението за класиране. 

  (2). Плащането се извършва по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

банкова сметка ……………………….. 

 Чл. 3. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който 

биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 

Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

 (2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 

права са нарушени. 
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 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 7  (седем) дни от узнаването им. В случай, 

че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 

отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението 

по Договора. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 

права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 

 Чл.4. Никоя от Страните няма право да прехвърли никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата страна. 

Нищожност на отделни клаузи 

 Чл.5. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителна или неприложима клауза 

се замества от повелителна правна норма, ако има такава. 

Език 

 Чл.6. Този договор се сключва на български език. В случай на несъответствия, водещ 

е българският език. 

Приложимо право 

 Чл.7. Този договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското законодателство. 

   Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:         ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
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