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ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО 

 

Днес, ................................г. , в гр. .....................................................се сключи 

настоящият ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО между: 

1................................................................................................................................................................. 

наричан по-долу СПОНСОР, 

и 

2................................................................................................................................................................. 

наричан по-долу СПОНСОРИРАНО ЛИЦЕ. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. СПОНСОРЪТ се задължава да предостави на СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ1 

................................................................................................................................................................... 

за подпомагане на2 

................................................................................................................................................................... 

срещу което СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ се задължава по подходящ начин да рекламира 

СПОНСОРА и неговата дейност. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 2. СПОНСОРЪТ ще изпълни задължението си по чл. 1 от настоящия договор в срок 

от ................................................., считано от....................................... 

Чл. 3. СПОНСОРЪТ има право: 

1. при извършване на спонсорираното мероприятие или дейност да бъде посочвано неговото 

съдействие; 

2. да бъде информиран за хода и резултатите от спонсорираното мероприятие или дейност; 

3. неговото име (фирма) да се посочва при съобщения за медиите относно спонсорираното 

мероприятие или дейност; 

4. по подходящ начин да бъде рекламирана неговата дейност.3 

Чл. 4. СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ има право да получи уговореното в чл. 1 от настоящия 

договор имуществено подпомагане. 

Чл. 5. СПОНСОРИРАНОТО ЛИЦЕ се задължава: 

1. при извършване на спонсорираното мероприятие или дейност да посочва съдействието 

на СПОНСОРА; 

2. при предоставяне на информация за медиите относно спонсорирането да 

съобщава името (фирмата) на СПОНСОРА; 

3. да рекламира дейността на СПОНСОРА по подходящ начин. 

Чл. 6. Всяка от страните се задължава да не разгласява информация, получена от 
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насрещната страна във връзка с настоящия договор, разкриването на която би навредило на 

интересите на съдоговорителя. 

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор се прекратява по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 8. (1) Всяка от страните може да развали договора при неизпълнение на задължения 

от насрещната страна. 

(2) СПОНСОРЪТ може да се откаже от договора, ако спонсорираното мероприятие или 

дейност се преустанови или спре за продължителен период. 

 

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 9. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно 

писмено споразумение. 

Чл. 10. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си в писмена форма. 

Чл. 11. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора 

спорове чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред4 

................................................................................................................................................................... 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна. 

 

 

 

СПОНСОР: ...........................   СПОНСОРИРАНО ЛИЦЕ:.............................. 

 

 

                                                           
1 Посочва се вида икономическа помощ, която спонсорираното лице получава по силата на настоящия 

договор. Тя може да се изразява  

в предоставяне на парични средства, движими вещи, ползване на недвижими имоти и т. н. 
2 Указва се мероприятието или дейността, която се подпомага, например: научна, културна дейност, 

спортно състезание, концерт, изложба, издаване на литературно произведение, реализиране и 

разпространение на аудио-визуална продукция и т. н. 
3 Препоръчително е начинът, по който ще се извършва рекламата, да бъде конкретизиран в отделно 

приложение към настоящия договор с оглед спецификите на спонсорираното мероприятие или дейност, 

възможностите на спонсорираното лице и особеностите на дейността на спонсора. В този случай в 

текста на договора следва да се включи клауза, че приложението е неразделна част от него. 
4 Посочва се дали спорът ще се разглежда и решава от арбитраж или от съда по общия исков ред. В 

първия случай се посочва конкретната арбитражна институция, а при т. нар. арбитраж "ад хок" се 

посочват имената на арбитъра или арбитрите, които ще решават спора. 


