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ДОГОВОР   N ......../2019 
 

Днес, … ……………2019 г., в гр. София между: 

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, БУЛСТАТ 000722757, 

адрес: София 1164, ул. „Златовръх“ № 30, представлявано от Валери Стефанов –

директор, и Дари Иванов – гл. счетоводител, наричано по-нататък в договора 

ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна, и от друга страна,  

………………………………………………….., ЕГН ..., л.к. № ..., изд. на ... г. от МВР ..., 

адрес: …………….., наричан по-нататък АВТОР, се сключи настоящият договор за 

следното: 

 

1. Авторът отстъпва на издателството правото да разпространи в онлайн платформа за 

учебна и научна литература „Атина Юни“ свое произведение/научна статия със 

заглавие: ………………….. 

2. Авторът предава на издателството произведението/научната статия в pdf формат към 

момента на подписване на този договор. 

3. Авторът носи отговорност за тематиката, съдържанието, научната и художествената 

стойност на произведението/научната статия. 

4. Издателството се задължава да предостави произведението/научната статия в 

непроменен вид, както е предоставено от автора, на онлайн платформата „Атина Юни“. 

5. Издателството осигурява защита от незаконно онлайн копиране/принтиране и 

разпространение на произведението или части от него. 

6. Настоящият договор се сключва със срок до 30.04.2019 г. с цел тест на платформата, 

като за този срок на автора не се изплаща възнаграждение. 

7. Издателството се задължава едновременно с изтичане на договорения срок или при 

прекратяване на този договор, независимо от основанието за това, да прекрати достъпа 

на потребители до произведението/научната статия. 

8. Настоящият договор се прекратява при следните условия: а) с изтичане на срока; б) 

по взаимно съгласие, изразено в писмен вид; в) едностранно, в писмен вид. 

9. Всяко изменение на този договор или допълнение към него се оформя като писмено 

допълнително споразумение, подписано от страните. 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за 

издателството и един за автора. 

 

 

ДОГОВАРЯЩИ: 

 

Университетско издателство 

„Св. Климент Охридски“ 

Директор:        Автор: 

(Валери Стефанов)        

 

         (име, презиме, фамилия)  

          подпис 

Гл. счетоводител: 

(Дари Иванов) 


