
 

„Загорка“ АД, София 1138, Горубляне, ул. „Инж. Георги Белов“ № 7 

 

Имаш зелена идея. Сподели я с нас!  

ВЯРВАШ, ЧЕ ВСЯКО НАШЕ ДЕЙСТВИЕ НОСИ СВОЯ ОТПЕЧАТЪК. 

ВЯРВАШ, ЧЕ РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА НЕ СА НЕОГРАНИЧЕНИ И 

ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗЯТ.  

ВЯРВАШ, ЧЕ ТРЯБВА ДА МИСЛИМ И ДЕЙСТВАМЕ ОТГОВОРНО ДНЕС, 

ЗА ДА ИМА УТРЕ. 

 

НАЦИОНАЛЕН ПУБЛИЧЕН КОНКУРС 

ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД  2016 

 

Къде се участва? 

Кандидатстването в конкурса е онлайн на корпоративния сайт на организатора - ЗАГОРКА АД: 
www.zagorkacompany.bg. Разработили сме специална форма за кандидатстване, която е достъпна на 
същото място. Всички прилагани документи в електронен вид трябва да са изготвени във формат, който 
не позволява да бъдат променяни или заличавани. Максималният размер на предложението и всички 
негови приложения не следва да надвишава 5MB. 

 

Какви са сроковете? 

Стартираме ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД на 10 май 2016 г. и ще приключим на 31 август 2016 г.  

Ще оценяваме постъпилите идеи през септември, а класирането ще обявим на специална церемония до 
15 октомври 2016 г.  
Публичното онлайн гласуване за избор на населено място за реализиране на проекта, спечелил 1-во 
място ще започне след обявяването на резултатите и ще продължи до края ноември.  

Реализацията на проекта-победител ще се осъществи през 2017 г.  

Съобщения за развитието на конкурса ще разпространяваме публично до регионални и национални 
медии, както и на www.zagorkacompany.bg.  

Ние, в ЗАГОРКА АД, като организатор на конкурса, имаме право по свое усмотрение да променяме 
неговите условия или да го прекратим, като всяка промяна влиза в сила незабавно след като я обявим 
на www.zagorkacompany.bg.  

 
Какви идеи се приемат? 
Чрез ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД всяка година търсим практически приложими идеи за подпомагане на 

устойчивото развитие чрез по-ефективно използване на вода и енергия в ежедневието ни в градска 

среда, тъй като в днешно време населението на България е концентрирано в градовете. Очакваме 
оригинални предложения, които могат да добавят стойност за широк кръг лица. 

Максималната стойност за реализацията на даден проект не трябва да надвишава 50 000 лева. Не 
изискваме собствен финансов принос за реализиране на проектите.  

Материалите, с които се предвижда да бъде реализиран проекта трябва да са рециклируеми или такива, 
които оставят минимален отпечатък върху околната среда. 
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ОТГЛЕЖДА ТВОИТЕ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ 

Кой може да участва? 
Програмата е отворена за неправителствени организации (НПО) и български граждани от цялата 
страна. Възможно е освен индивидуално и колективно участие. Нямаме ограничения към броя на 
подадените предложения от един участник. Няма да допускаме до участие търговци, държавни, 
общински структури, наши  служители и членовете на техните семейства.  
Подаването на предложение означава, че кандидатът приема изцяло всички правила на конкурса. Ако 
потенциален кандидат в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2016 не е склонен да спазва или да се съобразява с 
условията на конкурса, препоръчваме той да прецени дали въобще да участва или да не прекрати 
участието си в публичния конкурс. Призоваваме всички заинтересовани да следят за евентуални 
промени в условията на конкурса на www.zagorkacompany.bg 
 

Каква е наградата? 
Кандидатът, чийто проект е класиран на първо място в конкурса получава нашата парична награда от 
10 000  (десет хиляди) лева. Паричната награда се предоставя за съответния проект, независимо от броя 
на участниците в неговото изготвяне.  Изплащаме сумата само по банков път по посочена от победителя 
банкова сметка. Очакваме, че печелившите ще поемат изцяло отговорността за уреждане на данъчните 
си задължения според приложимото българско законодателство и ние не се ангажираме по никакъв 
начин с това. 
Класираните на второ и трето място получават почетен „зелен“ знак на ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД, обявяване 
на идеите на www.zagorkacompany.bg и специално посещение в Светът на ЗАГОРКА (не по-късно от три 
месеца от обявяването на резултатите в конкурса).  
 

Как се реализира проекта – победител в конкурса? 
Определяме първите три места в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2016 съгласно критериите за допустимост и 
оценка, описани в настоящата конкурсна документация. Проектът, класиран на първо място се 
реализира от името и за сметка на ЗАГОРКА АД в населено място от Старозагорски регион, определено 
след публично гласуване на www.zagorkacompany.bg 

Нашата основна дейност е производството, дистрибутирането и маркетирането на продуктите ни. Ето 
защо, необходимо ни е съдействието на победителя за превръщането на идеята в реалност, което може 
да се отнася включително, но не само до нейното доработване, допълнение, промяна и надзор при 
реализацията. За целта, ние ще сключим договор с класирания на първо място, в който подробно ще 
уредим релевантните детайли, както и срока за изплащане на паричната награда, посочена по-горе. 
Проектът на договор е част от условията на публичния конкурс, обявени на www.zagorkacompany.bg 

Как протича конкурса? 
Стараем се да правим участието в ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД лесно и максимално прозрачно. Все пак имаме 
малък на брой формалности, с които трябва да се съобразят кандидатите, а именно: 

1. НПО трябва да отговарят на всички изброени по-долу формални критерии: 

 да са неполитически и нерелигиозни организации 

 да са официално регистрирани по ЗЮЛНЦ  

 да са представили съдебно решение за регистрация като ЮЛНЦ (заверено с „Вярно с 
оригинала”) 

 да са представили удостоверение за актуално състояние не по-старо от шест месеца от 
датата на подаване на предложението за участие в конкурса (заверено с „Вярно с 
оригинала). 

2. Кандидатите - физически лица трябва да не са осъждани или с висящи съдебни наказателни 
производства. 

3. Всеки кандидат може да поиска от нас разяснения по конкурса писмено на имейл: 
zgf.contest@zagorkacompany.bg Ще отговорим на запитвания, които са постъпили  не по-късно от 
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ОТГЛЕЖДА ТВОИТЕ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ 

5 дни преди изтичане на срока за подаване на предложения. Разяснението се изпраща нв 3-
дневен срок от постъпване на искането. 

Ето и още малко подробности какво ще очакваме от вашите идеи: 

1. Ще допуснем до конкуса единствено идеи, които се отнасят до по-ефективно използване на 

вода и енергия в ежедневието ни в градска среда 

2. Ще ни улесните в избора ни, ако опишете вида на материалите, разходите за реализиране, както 
и етапите на осъществяване на идеята ви (по възможност, подкрепени с принципни схеми и 
чертежи). 

3. Няма да разглеждаме предложения:   
 за международни пътувания и участия в семинари;  
 за покриване на заеми и/или лихви по дългове; 
 за озеленяване, компостиране и рециклиране на отпадъци 
 за идеи с търговска полза за ЗАГОРКА АД 

 
По-долу сме описали как преминава най-важната част от конкурса – оценяването на постъпилите идеи 
и предложения. 

1. Оценката има две фази – формална и качествена.  
2. Формалната се осъществява от Зеления екип на ЗАГОРКА АД, който се състои от представители 

на всички функции в компанията и включва проверка на следното: 
 дали предложението е постъпило в срок; 
 дали формата за кандидатстване е надлежно попълнена; 
 дали идеята е областите, които сме обявили; 
 дали кандидатът е спазил формалностите за неговата легитимация и участие, които ви 

описахме малко по-горе.. 
3. Кандидатите, чиито предложения не са преминали формалната оценка се информират писмено 

на посочените от тях контакти за съответните причини за това  и не се допускат до втората фаза 
на оценка.  

4. Качествената оценка се извършва от Жури, в което преобладаващо участие имат  представители 
на местната общност, независими експерти, неправителствени организации и медии. Присъстват 
и максимум трила наши колеги, тъй вярваме, че можем да предадем на хората опита, който сме 
натрупали  в пестенето на вода и енергия при производството на бира.  

5. Членовете на журито се обявяват след откриването на конкурса откриването на 
www.zagorkacompany.bg 

6. Оценяваме получените идеи по посочените по-долу критерии: 
 Ефикасност: ясно дефинирани стойност на идеята и аргументация за ефекта (вкл. 

икономическия ) на същата  – 40% 

 Приложимост и Въздействие: идеята има потенциал да донесе ползи за широк кръг лица 

–. 40% 

 Оригиналност/Нестандартност: идеята предлага оригинални, нестандартни и 

отличаващи се решения по отношение на подхода и начина на реализация –20%.  

7. Всеки критерий се оценява по скала от 1 до 5, като: 

1 = Много под очакванията 

2 = Не отговаря на очакванията 

3 = Напълно отговаря на очакванията 

4 = Надхвърля очакванията 

5 = Много надхвърля очакванията 
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ОТГЛЕЖДА ТВОИТЕ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ 

8. Молим кандидатите да отбележат, че освен обявяването на резултатите от окончателното 
класиране, не се ангажираме в каквито и да е дискусии по класирането на предложенията. 

9. В периода 15.10.-30.11.2016 г. на сайта на ЗАГОРКА АД: www.zagorkacompany.bg ще бъде 
проведено публично гласуване за определяне на населеното място от Старозагорска област, в 
което ЗАГОРКА АД да реализира проекта, спечелил първо място в конкурса. 
 

Няколко допълнителни (но важни) уточнения 
1. Конкурсът представлява възлагане (поръчка) за създаване на оригинално произведение по 

смисъла на чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).  
2. Всички отчуждими авторски прававърху проекта (произведението), класиран на първо място, 

включително правото на неговото заявяване и регистрация по реда, но не само, на Закона за 
марките и географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, 
Закона за промишления дизайн, или Закона за топология на интегралните схеми, както и правото 
на използването му по предназначение, възникват за ЗАГОРКА АД с обявяването му за спечелил 
първото място в конкурса. 

3. ЗАГОРКА АД има право да представя пред медии класираните на първите три места проекти, да 
ги публикува в публичното пространство, без изричното съгласие на съответния участник в 
конкурса, като определя времето, мястото и начина, по който да стане това, което съответно не 
дава право на участниците в конкурса, чиито проекти са класирани на първите три места да 
представят пред медии или по друг начин в публичното пространство проектите си. 

4. Участниците в конкурса са съгласни да бъдат интервюирани, фотографирани и заснемани на 
видео във връзка с участието им в конкурса, както и да оказват всякакво съдействие за 
популяризирането на конкурса и неговите резултати. Имената на финалистите на първите три  
места, техните образи и коментари (заснети по какъвто и да е начин) могат да бъдат използвани 
от ЗАГОРКА АД по собствено усмотрение и начини, включително в печатни издания  и интернет, 
без да е необходимо допълнително съгласие на участниците или заплащане на каквото и да е 
възнаграждение. 

5. Финалистите на първите три места са съгласни да участват в публично събитие за обявяване на 
резултатите от Загорка Зелен Фонд 2016 г.  

6. Публичният конкурс ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2016 има за единствена цел да реализира 
дарителството на компанията в полза развитието на местните общности, където компанията е 
локирала своя бизнес и на гражданското общество като цяло, в пълно съответствие с 
корпоративните ценности на ЗАГОРКА АД и платформата за корпоративна социална отговорност 
Създаваме по-добър свят. ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД няма търговски цели или такива за 
популяризиране и рекламиране на продуктите на компанията. 

7. Тази документация се прилага към правните отношения между ЗАГОРКА АД и кандидатите в 
публичния конкурс. Конкурсната документация е подчинена на правото и законите на Република 
България. 
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ОТГЛЕЖДА ТВОИТЕ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ 

 
Образец 

Д О Г О В О Р 

 

Днес, ………..2016 г., между: 

1. "ЗАГОРКА" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123025273, 
със седалище в гр. Стара Загора, п.к. 6000 и адрес на управление, ул. Хан Аспарух № 41, 
представлявано от Николай Емилов Младенов в качеството му на Изпълнителен директор, наричано 
за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,  

и 

2. ………………………………………, наричан за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,   

Като се взе предвид, че: 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е водещ производител на бира в Република България, част от групата 
ХАЙНЕКЕН – Холандия, и организатор на годишен публичен дарителски конкурс: „ЗАГОРКА 
ЗЕЛЕН ФОНД“, чиято цел е да насърчава оригинални идеи и  проекти, свързани с Ефективно 
използване на вода и енергия в градска среда, проведен през 2016 година в периода 10.05 – 
31.08. като национален публичен конкурс „ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД 2016“ („КОНКУРСЪТ“); 

  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е взел участие в КОНКУРСА с идея/проектно предложение № …… за 
……………………………………… в категория ………………………………… („ПРОЕКТА“) 

 Журито за оценяване на проектите е определило ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спечелил първото място в 
националния публичен КОНКУРС и наградата от 10 000 (десет хиляди) лева, с представения 
ПРОЕКТ;  

 Съгласно Правилата за провеждането на КОНКУРСА, класираният на първо място идея/проект 
ще се реализира от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, в населено място от 
град Стара Загора и региона, определено след публично гласуване на Интернет страницата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 За постигането на максимална ефективност при ниска себестойност на вложените средства, 
както и за избора на материали, които са рециклируеми или които оставят минимален 
отпечатък върху околната среда, за реализацията на ПРОЕКТА е възможно да се наложи 
неговото изменение или допълнение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае да бъде извършено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ желае да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реализацията на ПРОЕКТА, 
включително, при необходимост, да изготви изменения или допълнения в него, да окаже 
съдействие за избор на материали, или авторски надзор;  

 Във връзка с горното страните желаят да уредят изчерпателно отношенията помежду си, 
възникнали във връзка с изработката и изпълнението на ПРОЕКТА, 

се състави и подписа този договор, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) По силата на този договор страните се договарят ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изготви в съответствие 
с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и внесе изменения и/или допълнения в ПРОЕКТА, както и да 
упражни авторски надзор при неговата реализация. 
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(2) Съгласно пълните условия за кандидатстване в КОНКУРСА и декларираното в конкурсната 
документация, страните се съгласяват, че всички отчуждими авторски права, които са възникнали 
във връзка със създаването на ПРОЕКТА, както и тези, които ще възникнат в резултат на неговото 
изменение и/или допълнение и последващата му реализация (включително, но не ограничено до 
изготвени скици, схеми, чертежи и др.п.), възникват автоматично и безусловно от момента на 
създаването им направо за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по силата на чл. 42 от Закона за авторското право и 
сродните му права. 

(3) В случай, че ПРОЕКТЪТ отговаря на критериите за изобретение, страните се съгласяват, че по 
отношение на него ще бъдат приложими разпоредбите на чл. 15 от Закона за патентите и 
регистрацията на полезните модели, касаещи създаването и регистрацията на служебно 
изобретение. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че с изплащането на паричната награда за спечелването на 
КОНКУРСА всички отношения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са напълно и справедливо уредени и няма никакви 
други финансови претенции към него във връзка с изработването, изменението и бъдещата 
реализация на ПРОЕКТА. 

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл. 2. (1) Този договор се сключва за срок до окончателната реализация на ПРОЕКТА.  

(2) Този договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл. 3. За изготвянето на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изменения и/или допълнения в ПРОЕКТА и 
упражняването на авторски надзор при неговата реализация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, извън паричната награда от 10 000 (десет хиляди) лева, която ще 
бъде изплатена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка: 

IBAN: 

BIC: 

БАНКА: 

Чл. 4. Сумата по предходния член се заплаща в срок до 15 дни след предаване от страна 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички изменения и/или допълнения в ПРОЕКТА, 
поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по свое усмотрение: 

5.1. да подаде заявка за регистрация като промишлен дизайн;  

5.2. да подаде заявка за регистрация на изобретение или полезен модел; 

5.3. да определи времето, мястото и начина, по който да бъде разгласяван и реализиран ПРОЕКТА; 

5.4. да прави промени и допълнения в ПРОЕКТА с оглед постигането на оптимален резултат при 
реализацията му, включително да определи материалите, от които той да бъде изпълнен; 

5.5. да се информира във всеки момент и осъществява контрол на изпълнението на предмета на 
договора, съгласно неговите изисквания;   

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
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6.1. да информира по ясен и подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите изисквания по отношение 
измененията и/или допълненията, които желае да бъдат направени в ПРОЕКТА и условията, на които 
той следва да отговора с оглед неговата реализация; 

6.2. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата, на която е получил 
съответните изменения и/или допълнения в ПРОЕКТА, дали ги одобрява, или да направи в писмен 
вид своите бележки или евентуални искания за допълнителни промени.  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

7.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията му по този 
договор; 

7.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изработеното по този договор; 

7.3. да получи при условията и сроковете по този договор паричната награда от 10 000 (десет 
хиляди) лева. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

8.1. да се ръководи от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и спазва дадените му насоки при 
изпълнение на задълженията по този договор;  

8.2. във връзка уговореното в чл. 5.3 по-горе ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не комуникира по 
какъвто и да е начин в публичното пространство ПРОЕКТА в неговата цялост или отделни негови 
части. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни уговореното в настоящата точка задължение, той 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 1000 (хиляда) лева за всеки отделен случай. 

VI. ОТГОВОРНОСТ. ДЕКЛАРАЦИИ 

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предпазва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от всякаква отговорност и да 
го обезщети за всички вреди, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би могъл да понесе като резултат от заведени 
срещу него искове или предявени претенции на трети лица и/или действия на органите на публичната 
власт (включително от наложени административно-наказателни имуществени санкции), ако 
предявяването на съответните искове/претенции или, респективно, налагането на санкциите е 
вследствие от накърняване на чужди права върху обекти на интелектуалната или индустриална 
собственост от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при създаването, изменението и/или допълнението на ПРОЕКТА. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че той е създател на ПРОЕКТА, както и, че при неговото създаване, 
изменение и/или допълнение съзнавано или несъзнавано не е имитирал и няма да имитира сляпо 
или грубо чужди произведения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че при и със създаването на ПРОЕКТА и 
последващите му изменения и/или допълнения не са и няма да бъдат нарушени каквито и да било 
чужди права върху обекти на интелектуалната или индустриална собственост и не са му известни 
претенции на трети лица за права върху ПРОЕКТА, авторскоправни нарушения и друг вид 
юридическа обремененост на правата, предмет на този договор. 

(3) В случай, че декларираното се окаже невярно и с изработката на ПРОЕКТА и последващите 
изменения и/или допълнения в него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е нарушил чужди права върху индустриална 
или интелектуална собственост и трети лица предявят претенции срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
понесени в тази връзка щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски). 
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(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши някоя от правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.5 или 
възпрепятства по някакъв начин тяхното упражняване, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 10 000 (десет хиляди) лева.  

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не оказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изискваното от този договор 
съдействие за изпълнение на ПРОЕКТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати или да задържи 
съответна част от паричната награда от 10 000 (десет хиляди) лева. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 10. Този договор се прекратява: 

а) с реализацията на проекта; 

б) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид; 

в) форсмажор, както и при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на юридическото лице (при 
НПО) или смърт на физическото лице.  

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прекрати договора във всеки един момент по време на 
изпълнението му, с едностранно писмено предизвестие до другата страна с незабавно действие, без 
да дължи неустойка. 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 12. Промени в този договор или приложенията към него могат да се правят по взаимно съгласие 
между страните, изразено в писмена форма. 

Чл. 13. Страните ще осигуряват пълна конфиденциалност и ще се въздържат от разкриването на 
всякаква информация, която са предоставили една на друга във връзка със сключването и/или по 
повод изпълнението на този договор. При нарушение на уговореното в този член неизправната 
страна ще дължи на изправната обезщетение за всички причинени вреди. 

Чл. 14. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, 
както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към 
нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно споразумение, ако това се окаже 
невъзможно - от компетентния българския съд, съобразно правилата на местната и родовата 
подсъдност.  

Чл. 15. За всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство.  

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

 ______________________    ––––––––––––––––––––– 
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