
Annex A 

 

 

ЛИЦЕНЗИОНЕН (АВТОРСКИ) ДОГОВОР № ___ 

  

 

гр. Варна                  ___________ 20____ г. 

 

 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, наречено по-надолу Издателство, в лицето на неговия 

началник Боян Кирилов Медникаров, действащ на основание на ръководните документи 

на Училището, от една страна, и 

 

_____________________________________________________________________________

______________________, наричан по-надолу Автор, от друга страна, сключват договор за 

следното: 

Член 1. Предмет на Договора 

Предметът на договора е предоставянето от Автора на Издателството правото на 

неизключително използване на Произведението под общо (работно) название „__________  

„_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________”, 

наречено по-надолу Произведение, със запазване от Автора правото на предоставянето на 

лицензията на други лица (Неизключителна лицензия). 

 

Член 2. Права и задължения на Автора 

2.1. Авторът или негово доверено лице се задължават да предоставят  на Издателя 

Произведението в пълен комплект във вид на оригинална ръкопис, подписана от автора, и 

в електронен вид по E-mail.  

2.2. В случай, че Произведението не бъде одобрено за печат от издателството ръко-

писът не се връща на автора. При повторно печатане на Произведението в друго издание 

Авторът е длъжен да дава препратка към първичната публикация. 

 

Член 3. Права и задължения на Издателството 

3.1. Да разгледа представеното Произведение в 60-дневен срок. 

3.2. Да публикува Произведението не по-късно от 18 месeца от момента на 

подписването на договора от двете страни. 

 

Член 4. Способи за използване на Произведението 

За използване на Произведението се счита включително: 

4.1. Възпроизвеждане на Произведението, вкл. и неговото записване в служебните 

компютри. 

4.2. Създаването на основата на произведението на бази данни и електронни версии 

на Произведението и тяхното възпроизводство. 

4.3. Разпространение на Произведението по всякакъв способ и тираж. 

4.4. Публичен показ на Произведението, вкл. разполагането му в електронни библио-

теки и индекси за научно цитиране. 

4.5. Доставка на Произведението до всеобщо сведение по такъв начин, че всяко лице 

може да получи достъп до Произведението от всяко място и по всяко време по собствен 

избор. 
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Член 5. Условие за изключително право и сублицензия 

5.1. Авторът се задължава в течение на срока, определен от член 3 от този Договор, 

да не предоставя за издаване Произведението в периодичнии издания, подобни по 

тематика с  периодичните издания, печатани от Издателството.  

5.2. Издателството получава право на сублицензия, т.е. право да предава на трети 

лица правата за исползване на Произведението по способите и в пределите, установени в 

този Договор. 

 

Член 6. Срок на действие на Договор 

Договорът е в сила от момента на неговото подписване от двете страни и действа в 

срок от пет години. Ако нито една от страните в течение на 30 дни до изтичането на 

казания срок на действие на този Договор не заяви за намерението си да го разтури, то 

Договорът автоматично се продължава за още пет години, след което се прекратява. 

 

Член 7. Право за Издателството за разпространение 

Издателството съхранява правото си да разпространява и прави реклама на издаде-

ното от него Произведение след свършването на срока на действие на този Договор. 

 

Член 8. Територия на действие на неизключителната лицензия 

Получените от  Издателството права за използване на Произведението се 

разпростра-няват върху издаването на Произведението на български или авглийски език 

по целия свят.  

 

Член 9. Авторско възнаграждение 

9.1. Авторът предостява на издателя своето произведение безвъзмездно за публикуване 

по условията на този Договор. 

9.2. Издателят обнародва Произведението без да взема възнаграждение от Автора по 

условията на този Договор. 

 

Член 10. Юридически адреси и подписи на страните 

Издателство: Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, ул. „Васил 

Друмев” №73, БУЛСТАТ 129004492. 

 

 

Флотилен адмирал проф. д.в.н. _______________ Боян Медникаров  

 
 

 

Автор (трите имена): __________________________________________________________ 

Дата на раждане:_________________ л.к: ___________________,  издадена (дата и от 

кого): ________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________ 

ЕГН _________________,  Телефон: ____________ ел. адрес: _________________________ 

научна степен: _________________,  научна длъжност: ______________________________ 

Място на работа: _______________________, дължност: _____________________________ 

 

Подпис:   _____________  / ______________________________ /  


