










ДОГОВОР 
 
ТОЗИ ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН (“Договор”) влиза в сила на 21-ви 
октомври 2009г. между 
„Агенция Бизнес”, с представител Наско Начев, Изпълнителен директор, ул. “Гладстон” № 1, 4000 
Пловдив, България (“Възложител”),  
и  
Ротари Интернешънъл (“РИ”), организация с нестопанска цел, регистрирана по законодателството на 
щата Илинойс и със седалище ул. „Шерман Авеню” 1560, Еванстън, Илинойс 60201, САЩ.   
Страните се договориха за следното: 
 
1.  ЦЕЛ. 
a) Възложителят регистрира „rotary.bg” (“Име на домейн”);  
b) РИ е собственикът на търговската марка „ROTARY”® в целия свят и добронамереността, 

свързана с нея, както и на различни търговски знаци/знаци за определено мероприятие, 
регистрирани в редица държави, включително в Съединените американски щати под номера: 
2304106, 2303790, 2305769, 2311068, 2305753, 2297879, 2301878, 2298020, 2297813, 702706, и 
2305682; и 

c) Възложителят желае да продаде, а РИ желае да закупи Името на домейна съгласно условията 
на този Договор. 

 
2.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ.  Възложителят по силата на този договор продава, възлага и прехвърля на РИ: 
a) всичките си права, имена и ползи, съобразно закона и правната система, включително, но не 

само, търговски знаци, знаци за определено мероприятие, морални права, авторски права, 
патенти, търговски наименования, права за разпространение, права съгласно обичайното 
право, права на собственост (“Правата”) в и към Името на домейна и кое да е и всички 
регистрации и приложения, за да регистрира и контролира гореспоменатото (Име) и всички 
лицензи и наеми за използването му; и  

b) всяка добронамереност, свързана с използването на Името на домейна. 
 
3.  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.  Като възнаграждение за прехвърлянето на собствеността, както е 
предвидено тук, РИ се съгласява да изплати на Възложителя сумата от $60.00 за прехвърлянето на 
Името на домейна и другите права, свързани с него. 
 
4.  ПРЕХВЪРЛЯНЕ.  Възложителят се съгласява, че коректно е представил инструкциите, разкрил 
е необходимата информация и пароли и е оформил всеки един и всички документи за прехвърлянето 
на Името на домейна на РИ посредством процедурите на действащия регистър/и за Име на домейн. 
Възложителят признава неограничените, абсолютни и изключителни права на РИ в целия свят да 
използва, експлоатира и/или сертифицира Името на домейна във всички медии и за вечни времена. 
 
5.  ГАРАНЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.  Възложителят представлява и гарантира: 
a) че непосредствено преди изготвянето на този Договор Възложителят е бил единственият 

регистриран и собственик на Правата (ако има такива) върху Името на домейна и че има 
пълната власт да сключи този Договор и да спази условията на този Договор и да извърши 
прехвърлянето и да предостави задълженията, гаранциите, представителствата и 
обезщетенията, съдържащи се в този Договор; и 

b) Възложителят не е сертифицирал, възложил, дарил или по друг начин прехвърлил права, 
имена или ползи от каквото и да е естество върху Името на домейна на трети страни, нито е 
регистрирал или правил опит да регистрира Името на домейна с каквито и да е авторски права 
или търговски знак. 
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c) Възложителят няма да регистрира или да се сдобива с каквито да е допълнителни имена на 
домейн, които не са съобразно Кодекса с ротарианските практики, раздел 52.020.1, включен 
тук като Приложение A и с цел справка. 

 
6.  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Възложителят следва да обезщети РИ срещу всякакви щети, загуби, действия, 
искове, съдебни процедури, разходи (включително за възнаграждения на адвокати), наложени, 
понесени или предявени към РИ и които произхождат от каквото и да е нарушение или  
предполагаемо нарушение на кое да е от задълженията, гаранциите и представителствата, съдържащи 
се в този Договор. 
 
7.  ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Този Договор ще се съблюдава и тълкува съгласно 
законодателството на САЩ и щата Илинойс.   
 
8.  ЦЯЛОСТНОСТ НА ДОГОВОРА. Този Договор се състои и представлява пълното споразумение 
между страните по отношение на своя предмет, като всички предшестващи договори,  споразумения, 
обещания и уговорки, устни или писмени, между тези страни са обединени тук или цялостно 
отменени от този Договор. Никоя от страните тук не разчита на друго обещание, представителство 
или гаранция, различни от съдържащите се тук, при изпълнението на този Договор. 
 
9.  УПЪЛНОМОЩЕНИ ПОДПИСВАЩИ ЛИЦА. Подписващите се лица гарантират, че са 
упълномощени да подписват от името на съответните си организации. 
 
10. КОПИЯ. Този Договор може да бъде сключен с идентични копия, като страните си 
разменят страниците с оригиналните подписи. 
 
В ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ страните тук надлежно са сключили този Договор на датата, посочена на 
първата страница от този Договор.   
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ     За РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
 
       ЕД ФУТА, Генерален секретар 
 
             
Подпис       Подпис 
 
             
Име, напечатано     Име, напечатано 
 
______________________________ 
Титла  
 
Подписа се и се закле      Подписа се и се закле 
пред мен на    (дата     пред мен на    (дата 
от месец)    2009.    от месец)    2009. 
  
 
 
             
Нотариус      Нотариус 
 
Пълномощието ми изтича на    Пълномощието ми изтича на    
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ПРИЛОЖЕНИЕ A  
 

52.020.  Интернет и електронни комуникации 
 

52.020.1.  Инструкции за електронните публикации на Ротари клубовете, дистриктите 
и другите Ротариански звена  
a)  Уеб страницата на дадено Ротарианско звено е „публикация”, както бюлетинът на 
дадено Ротарианско звено е „публикация”. Основното предназначение на коя да е 
ротарианска публикация, печатна или електронна, е да развива Целта на Ротари. 
 
b)  Съдържанието и дизайнът на подобни публикации следва да бъдат под директния 
надзор на най-висшия офицер на публикуващото звено, независимо дали той е 
президент на Ротари клуб, гуверньор или председател на Сдружение, като трябва да 
бъде съгласно актуалната политика на РИ, както постановява Процедурният 
наръчник. (От особено значение са онези клаузи, отнасящи се до използването на 
Ротарианските знаци и емблемата, и онези, забраняващи разпространението на 
печатни материали.) По-конкретно, когато се използват името “Ротари”, Емблемата на 
Ротари или друг Ротариански знак, Ротарианските звена трябва да използват 
допълнителен показател за името на участващото Ротарианско звено. Когато избират 
Име на домейн, включващо думата “Ротари”, Ротарианските звена следва да включат 
и допълнителни думи,  определящи името на Ротарианското звено, а не само думата 
„Ротари”. (Виж раздел 33.020.4.) (Примерите за правилно наименоване включват: 
www.градРотариклуб.org, www.ротарианскидистрикт0000.org, 
www.градРотарисело.org и www.Ротари[напишете тук името на Ротарианското 
звено].org. Примери за често срещани грешки в имена, при които се използва само 
думата “Ротари” или се отнасят до РИ, а не до конкретно Ротарианско звено: 
www.ротарисело.org, www.ротарианец.org, www.дейностнаРИ.org и 
www.ротарианскижени.org.) Ротари Интернешънъл не носи отговорност за 
съдържанието на коя да е публикация, която не е на РИ. 
 
c)  Ротари Интернешънъл поддържа сайт в световната мрежа (www.rotary.org), за да 
предоставя на ротарианците актуална и точна информация относно програмите на 
Ротари Интернешънъл и Фондацията на Ротари. Редакторите на ротарианските 
публикации във всички медии се насърчават да използват тази информация в 
съответните си ротариански органи при условие, че спазват политиката за авторските 
права, публикувана на сайта на РИ. Нещо повече, ротарианците, отговарящи за уеб 
сайтовете на клуб, дистрикт или друго Ротарианско звено, се насърчават, където е 
уместно, да включат линк към уеб страницата на РИ, за да улеснят желаещите да 
научат повече за Ротари.   
 
d)  Домейн от първо ниво (“ДПН”) и политика относно регистрацията и поддръжката 
на Име на домейн   
 

I.  Предназначение на политиката 
Предназначението на тази политика е да определя ДПН и политиката на Ротари 
Интернешънъл относно регистрацията на Име на домейн. Също така тя трябва да 
служи като ръководство за служителите на Секретарията, тъй като различни отдели се 
възползват от Интернет, за да популяризират Ротари Интернешънъл и нейните 
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програми, както и за Ротарианските звена, желаещи да закупят имена на домейни при 
създаването на уеб страници за постигането на Целта на Ротари.  
 
II.  ДПН и имена на домейни, резервирани за изключително ползване от страна на 
Ротари Интернешънъл и Фондацията на Ротари  
 
A.  ДПН и имената на домейни 
Ротари Интернешънъл запазва следните Ротариански знаци за изключително ползване 
от Ротари Интернешънъл и Фондацията на Ротари като ДПН или имена на домейни 
(изброените по-долу включват и множественото число, както и единственото число 
на): 
 
a.  интеракт 
b.  интерактклуб 
c.  полхарис 
d.  полхарисфелоу 
e.  РИ 
f.  ротаракт 
g.  ротарактклуб 
h.  ротарианец 
i.  ротари  
j.  ротариклуб 
k.  ротарифондация 
l.  ротариинтернешънъл 
m.  ротариинтл 
n.  therotarian 
o.  фондациятанаротари 
p.  РФ 
 
Доколкото е възможно, всеки Ротариански знак трябва да се поддържа като Име на 
домейн (заедно с всеки основен ДПН като .com, .org, .net, .info, .biz и други, ако са 
достъпни), даден ДПН или друг главен показател на Ротари в Интернет. 
 
B.  Домейни с код за страна 
“РОТАРИ” също така трябва да бъде защитена и с домейни с код за страна (“кс”) 
доколкото е възможно, като се използва следния ред по приоритетност:  
 
a.  Всяко име на домейн и/или държава, посочено от Борда на РИ или попечителите на 

РФ. 
b.  Държави, в които РИ има международен офис. 
c.  Държави, в които РИ планира да проведе бъдещ конгрес и/или държави-домакини 

на президенти на РИ елект и/или номини. 
d.  Държави, където години наред или понастоящем РИ изпитва проблеми, тъй като 

там се използват знаците на РИ без разрешение или тъй като други лица, компании 
или организации са регистрирали редица приложения за едни и същи или подобни 
знаци, налагащи РИ да се противопостави на тези приложения. 

e.  Държави, в които РИ или има значителен брой притежатели на лицензи, или по-
големи притежатели на лицензи. 
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f.  Държави, в които РИ има значително присъствие, било заради големия брой 
ротарианци, било че това са държави, в които РИ и/или програмите на РИ са много 
активни. 

 
Ротарианците, Ротари клубовете, Ротарианските дистрикти и другите Ротариански 
звена се умоляват да подкрепят тази Политика и да прехвърлят правата за собственост 
върху кой да е от горепосочените ДПН и/или имена на домейни, които наскоро може 
да са припознали като собственост на РИ, по искане на РИ. Поради ограничения в 
бюджета, имената на домейни с код за страна, включващи кой да е от Ротарианските 
знаци, различен от РОТАРИ, не са на разположение за закупуване в определения 
момент, но това подлежи на промяна по всяко време по преценка на генералния 
секретар.     
 
C.  Други ДПН и домейни 
1.  Генералният секретар определя дали съществуват други ДПН или имена на 

домейни, различни от предвидените по-горе, за които РИ има най-добър интерес 
да бъдат защитени и поддържани за нейно изключително използване/или полза. 

 
2.   Генералният секретар определя дали и кога използването на кой да е от 

Ротарианските знаци в ДПН или име на домейн от Ротарианско звено не е 
съгласно политиката на Борда или дали лице, компания или организация, които не 
са свързани с РИ, са извършили нарушение, и се заема с въпроса по подобаващ 
начин. 

 
III.  Регистрация и поддръжка на ДПН и имена на домейни 

 
Генералният секретар закупува ДПН и имената на домейни, отговарящи на 
актуалните цели за защита на ДПН и имена на домейни, като вписват РИ за свой 
собственик. Секцията за интелектуалната собственост към Правния отдел отговаря за 
регистрацията, подновяването и поддръжката на ДПН и имената на домейни за Ротари 
Интернешънъл и Фондацията на Ротари, с техническата и  материалната подкрепа на 
IS, Комуникации и Администрация на клубове и дистрикти, ако е необходимо.   
 
IV.  Ротари клубове, Ротариански дистрикти и други Ротариански звена  
A.  Ротари клубовете, Ротарианските дистрикти, другите Ротариански звена и 
отделните ротарианци следва да знаят, че РИ си запазва правото да изиска ДПН и 
имената на домейни, включващи кой да е от Ротарианските знаци, да се прехвърлят на 
РИ към момента и за в бъдеще, съгласно тази политика. 
 
B.  Ротари клубовете, дистриктите, другите Ротариански звена и отделните 
ротарианци се насърчават да закупуват имена на домейни, които са съобразно 
политиката на Борда на РИ по отношение на използването на Ротарианските знаци, 
както е посочено в Процедурния наръчник на Ротари Интернешънъл и Кодекса с 
практиките на РИ.  Ротарианските звена се насърчават, преди да регистрират имена 
на домейни, да се консултират със своя представител за Администрация на клубовете 
и дистриктите, за да се уверят, че името на предложения им домейн е съгласно 
политиката на Борда за използването на Ротарианските знаци.   
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C.  Закупуването и/или администрацията на кой да е ДПН, който може да стане 
достъпен при използването на някой от Ротарианските знаци, е резервирано 
изключително за РИ. 
 
D.  Генералният секретар може да изиска отказ от права за това, че ограничава 
отговорността на РИ да бъде поместена на уеб страниците на Ротарианските звена. 
 
E.  Генералният секретар си запазва правото да предприеме всяко необходимо 
действие срещу Ротари клуб, дистрикт, друго Ротарианско звено, отделен ротарианец 
или група ротарианци, чиито действия противоречат на политиката на Борда на РИ по 
отношение използването на Ротарианските знаци.  (Среща от Октомври 2003, Реш. 
Борда 78) 
 
Източник:  Среща ноември 1999, Реш. Борда 230; Изменено от  Среща февр. 2003, Реш. Борда 225 и среща окт.  2003, Реш. 
Борда 78 
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