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ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 
 

Днес, 1 юли 2017 г., в гр. Пловдив се сключи следният договор между: 
 
СДРУЖЕНИЕ „ ДИСТРИКТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”, със седалище 
и адрес на управление: гр.София 1619 бул.“Никола Петков“ № 81 , с БУЛСТАТ 
175669515, представлявано от Емил Коцев, в качеството му на Дистрикт Гуверньор 2017-
2018 г., наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ДИСТРИКТ 2482; и  
АГЕНЦИЯ „БИЗНЕС Н” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, 
район „Централен”, ул. „Гладстон” № 1 с ЕИК 203413821,  представлявано от Управителя  
Наско Начев, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ; 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва и разпростра-
нява сред членовете на клубовете в ДИСТРИКТ 2482 регионалното списание на РИ „Рота-
ри на Балканите” със следните параметри и условия: 
Чл.1.1. Печатен вариант: 

- формат – А4; 
- обем - 32 страници; 
- цветност на тялото и корицата – пълноцветно;  
- хартия 115 g, хром мат;  
- подвързия – шита; 
- издания за година - 6 книжки;  
- годишен абонамент – 36.00 лв.  

Чл.1.2. Електронен вариант: 
- с имейл адрес в платформата MailChimp  
- годишен абонамент – 36.00 лв.  

Чл. 1.2. Да изработва Указател на Д-2482, включващ информация за всички клубове, 
комитетите на лидерите, както и полезна информация, свързана с основните документи на 
РИ и Дистрикта. 
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
 
Чл. 2.1. Да участва в работата и заседанията на Редакционния съвет чрез следните предс-

тавители на Дистрикт 2482: Дистрикт гуверньора, последния Паст Дистрикт 
Гуверньор, Дистрикт гуверньора Елект и Председателя на Комитета за връзки с 
обществеността и публичен имидж. 

 
Чл. 2.2. Да следи за коректното и качествено изпълнение в публикуването на приоритети-

те и събитията, които са залегнали в програмата за годината. 
 
Чл. 2.3. Да поддържа електронна версия на списанието на своя сайт www.гоtа-

гуdistrict2482.org със съответния банер, препратка към сайта на списанието 
www.rotary.bg.  

 
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
 
Чл. 3.1. Да съдейства за популяризирането на Ротари списанието сред клубовете от Дист-

рикта и да отдели подобаващо време и място за дискусии и обсъждане на негова-

http://www.%D0%B3%D0%BEt%D0%B0%D0%B3%D1%83district2482.org/
http://www.%D0%B3%D0%BEt%D0%B0%D0%B3%D1%83district2482.org/
http://www.rotary.bg/
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та работа. Да подпомага информационно издаването на Указателя на Дистрикта. 
 

Чл. 3.2. Да насърчава набирането на абонамента за регионалното списание съобразно 
изискванията на Конституцията, Правилника и Кодекса на ротарианските прак-
тики на РИ. 

 
Чл. 3.3. Във връзка с подкрепа на младежките програми за Интеракт и Ротаракт Дистрик-

тът извършва абонамент за регионалното списание на дистриктния ротаракт 
представител и дистриктния интеракт представител за да достигнат в пълен фор-
мат посланията на РИ, на Гуверньора и Комитета на лидерите в Дистрикта. 

 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
 
Чл. 4.1. Да получи в началото на ротарианската година актуален Дистрикт календар за 

всички предвидени и планирани събития за дейността на Дистрикта през ротари-
анската година, както и актуална информация за състава на лидерите и 
комитетите на Дистрикта. 

 
Чл. 4.2. Да се ползва с редакторска свобода в рамките на политиката на РИ.  
 
Чл. 4.3. Да получава възнаграждение за изработване и разпространение на списанието 

сред клубовете на Дистрикта. Клубовете заплащат абонамента на списанието в 
офиса на издателя. Абонирането става на базата на свободната воля и избор на 
ротарианците на основание чл. 14 от Конституцията на РИ. Плащането се извър-
шва по банков път по сметка на изпълнителя:  

 Агенция „Бизнес” АД, Postbank-ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ 
 IВАN (в лева): BG 10 BPBI 7924 107 2455 001 
 BIC   BPBIBGSF 
 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
 
Чл. 5.1. Да приема основателен редакционен надзор от страна на Редакционната колегия 

и да се съобразява с указанията на Редакционната колегия. 
 
Чл. 5.2. Списанието излиза през юли, септември, ноември, януари, март, май.  

10 дни преди отпечатване на текущия брой на ротарианското списание да изпра-
ща за предварително одобрение проекта на списанието до Редакционния съвет.  

 
Чл. 5.3. Одобрението на Редакционния съвет по предходната разпоредба се предполага, в 

случай че не е изпратен отговор в обратния смисъл в 3-дневен срок от получава-
нето на проекта. 

 
Чл. 5.4. Да договаря с клубовете броя и вида на абонаментите за списанието и заявките за 

Указателя на Дистрикта, като предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за договоре-
ните бройки за всяко полугодие.  

 
Чл. 5.5. Да изработва списанието с привлекателен вид, съответстващ на същността на Ро-

тари, като спазва инструкциите на Борда на РИ за възпроизвеждането на ротари-
анските знаци. 
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Чл. 5.6. Да изработва и разпространява регионалното списание, изпълнявайки всички 
изисквания от договора с РИ, както и приоритетите и целите, поставени от Дист-
рикта през ротарианската година. В тази връзка във всеки брой следва да има те-
матични страници, съдържанието на които ще се запълва с материали, изпратени 
от  председателите на всяка от действащите комисии към Дистрикт 2482  не по-
късно от 15 дни преди отпечатване на изданието. 

 
Чл. 5.7. Чрез своя сайт www.rotary.bg да поддържа електронна версия на списанието за 

всички броеве, като достъпът да се осигурява чрез банер, препратка от и към 
официалния сайт на Дистрикта. 

 
Чл. 5.8. Да информира Редакционния съвет за работата и издаването на списанието и да 

свиква поне два пъти в годината срещи, на които да се разискват темите и прио-
ритетите на списанието. 

 
Чл. 5.9. Да превежда на Дистрикта 30 % от приходите от реклами, осигурени от Дистрик-

та, на база издадената фактура от плащането. Тези постъпления да се изразходват 
за отпечатването на ротарианска информация и РR дейност на Дистрикта. 

 
IV. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 6. Договорът важи за ротарианската година от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. Ако 
един месец преди изтичането на договора страните не отправят писмено известие за него-
вото прекратяване, той автоматично продължава действието си за следващата ротарианска 
година. 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 7. Този договор се прекратява: 
Чл. 7.1. С прекратяване като юридическото лице на някоя от страните по договора. 
Чл. 7.2. Поради обективна невъзможност на една от страните по него да изпълняват за-

дълженията си. 
Чл. 7.3. С отправянето на двумесечно писмено предизвестие от едната до другата страна. 
 

VI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 
Чл. 8. Всички клаузи на този договор както и използваните съкращения следва да се тъл-
куват с оглед принадлежността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ротарианската организация и в 
съответствие с Конституцията, Правилника и Кодекса на ротарианските практики в Ротари 
Интернешънъл. 
 
Чл. 9. За неуредени в този договор въпроси се прилага българското гражданско законода-
телство. 
  
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните. 
 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Емил Коцев, Наско Начев, 
Дистрикт гуверньор 2017-2018 Управител 

http://www.rotary.bg/

