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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Между 
 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

И 
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 

“ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ” 

ПРЕАМБЮЛ 
 
Днес, 25.09.2007 г. , в гр. София, между: 
 
1. Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 

“Национално обединение съхрани българското”, със седалище и адрес на управление в гр. 
София, ж.к. “Сухата река” бл.30, вх. “ Б “, ет. 6, ап. 32, БУЛСТАТ: 175126277, представлявано 
заедно от Димитър Димитров Мандраджиев – председател и Андрей Веселинов Стойчев – 
заместник-председател, наричано по-долу НОСБ 

и 
2. Проектантско студио “ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ” ООД, със седалище гр. София, ул. “Стара 

планина” № 20, БУЛСТАТ: 130977960 представлявано от проф. Д-р, арх. Жеко Тилев Петров, 
наричано по-долу ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ 

 
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
I. Цел 
Чл. 1. Целта на настоящото споразумение е да установи рамка за сътрудничество между 

страните, в размера на техните компетенции и при спазване на съответните условия. 
 
II. Партньорство 
Чл. 2. Страните ще си партнират при провеждането на различни съвместни или 

самостоятелни инициативи, свързани с реализирането на проекта “Севтополис”, чийто автор е 
проф. Д-р, арх. Жеко Тилев. 

Чл. 3. Партньорството ще се изразява в разпространение на информация за проекта, под 
формата на: 

а) организиране на пресконференции. 
б) писане на статии и интервюта за различни медии. 
в) срещи и разговори с представители на държавни институции, от чиято компетентност 

зависи реализирането на проекта.  
г) откриване на банкова сметка за набиране на средства. 
д) търсенето на потенциални инвеститори за изграждане на съоръжението. 
е) други методи,предварително съгласувани между страните. 
Чл. 4. Партньорството е безвъзмездно. 
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III. Лица за контакт 
Чл. 5. Страните договарят отделно лица за контакт, като за целите на настоящото 

споразумение се предвижда създаването на работна група. 
 
IV. Сигурност и поверителност 
Чл. 6. Страните се задължават да не разгласяват информация, решения или данни, 

представляващи служебна тайна на другата страна. 
 
V. Неизпълнение на задълженията и уреждане на спорове 
Чл. 7. Всяка от страните може да прекрати предоставянето на информация  на другата 

страна, при нарушаването на споразумението. 
Чл. 8. За всички въпроси, неупоменати в разглежданото споразумение се прилагат 

разпоредбите на  Закон за авторското правово и сродните му права, ЗЮЛНЦ и другите 
нормативни актове. 

Чл. 9. Спорове между страните във връзка с насоящото споразумение се уреждат чрез 
преговори с цел постигане на съгласие. При непостигане на разбирателство споровете се 
решават от български съдилища по регистрация на страните - гр. София, 

Според действащото българско законодателство.  
 
VI. Заключителни разпоредби 
Чл. 10. Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение с едномесечно 

предизвестие. 
Чл. 11. Настоящото споразумение влиза в сила на датата на подписването му от двете 

страни. 
Чл. 12. Настоящото споразумение се публикува на интернет страницата на страните и/или 

на интернет страницата на проекта. 
Чл. 13. Настоящото споразумение може да бъде променяно и допълвано или отменяно с 

ново такова, при изрично записване на акта, който осъществява новото споразумение спрямо 
старото. 

 
Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра на български език, по един за всяка 

от страните и се подписа от същите. 
 
 
 
     СПОРАЗУМЯЛИ СЕ: 
 
 
За “НОСБ”:....................                                         За “ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ”................... 

(Димитър Мандраджиев)    (проф. Д-р. Арх. Жеко Тилев) 
 (Андрей Стойчев) 

 
 
    ИЗГОТВИЛ СПОРАЗУМЕНИЕТО: 
    (Дойчин Котларов)......................  
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