
 

Д О Г О В О Р  -  П Р О Е К Т  
 

Днес, ................. г. на основание Решение №………../………………….г. на 
Възложителя за класиране на участниците в открит архитектурен конкурс за проект „ 
изработване на проект „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И 
ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ“ 

 
между: 
 
Възложителя– община Добрич, с ЕИК 000852932, представлявана от Кмета 

на община Добрич – ЙОРДАН ТОШКОВ ЙОРДАНОВ, с адрес на управление: гр. 
Добрич, бул. „България“ № 12, тел. ……….. 

и 
Изпълнителя ……………………………….. - класиран на първо място в 

конкурса 
със седалище и адрес на управление:................................................................., 
Ид. № по ЗДДС ................................, ЕИК ………………………................, 
представлявано от ............................................, в качеството му на ………………. 
се сключи настоящият договор за следното: 
Чл.1.(1) След проведен конкурс за проект по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект 
за „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ 
ТЕРИТОРИЯ“. 

Чл.2.(1) Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ награда в размер на 
…………(……………) лева в срок от 30 календарни дни от влизане в сила на 
решението за класиране, при спазване на нормативните изисквания и конкурсната 
документация. 

(2) Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Обслужваща банка: …………………………………………………………………………, 
IBAN: …………………………………………………………………………, 
BIC: …………………………………………………………………………, 
Титуляр на сметката: …………………………………………………………………………. 

Чл.3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителните си 
авторски права да използва създадения от него проект, при условията на чл. 3, ал.2 от 
настоящия договор, срещу изплатената награда, което плащане се счита за 
възнаграждение, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗАПСП 

(2) В случай на изричен писмен отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва и/или 
извършва последващи действия при реализацията на проекта, като носител на 
авторското право, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да възложи изпълнението на 
проекта на друго лице, отговарящо на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че авторските права върху всички проектни 
материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или 
във връзка с изработването на проекта, му принадлежат изцяло и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените проектни материали и други резултати от 
изработването на проекта, които могат да бъдат обект на авторско право. 

 
Договорът се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


