
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА 
 
 

 
Днес, …….., в гр. София, между: 

 
„НАСЕКОМО“ АД, регистрирано в гр. София, р-н Красно село, Ул. "Григор Пърличев", 
2, офис 2 и 3, България, с ЕИК 204640942, представлявано от г-н Марк БОЛАР, 
наричано накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
………, регистрирано в ……, с БУЛСТАТ: ….., и представлявано от ……, наричано 
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
 

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1.(1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следното: 
изработване на  

Проектиране, прототипиране, отстраняване на грешки и модификации на 
квалификатор за новородени ларви от насекоми 

 
(2) Изработката ще бъде реализирана за Възложителя по този договор, по 

проект на Възложителя “Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното 
отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени технологии” № 2020/ 
551661 от 16.07.2021, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в 
рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“, с материали 
на Изпълнителя. 
 
Чл. 2. При осъществяване предмета на договора Възложителят се задължава да 
изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер на  ……… лева (словом ……………… ), 
без ДДС. Размерът на това възнаграждение е окончателно уговорен и не подлежи на 
изменение или корекция при настъпили пазарни промени в цени на труд, суровини, 
материали, енергия, ОЛП и банкови лихви и др. подобни, като двете страни носят 
риска от повишаването, съответно понижаването на пазарните фактори, даващи 
отражение на цената на сделката.  
Ако индустриалният клиент поиска промени или модификации в проекта, водещи до 
значителната му промяна, страните подписват анекс към този договор.  
Транспортните разходи по доставката на изработеното до крайното му 
предназначение ще бъдат за сметка на Изпълнителя. 

 
 Чл. 3. Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното в чл. 2 възнаграждение 
по следния начин и в следните срокове: 

 

Авансово плащане в размер на 40 % от сумата  

Междинно плащане в размер на 40 % от общата сума при доставка на решението 



Финално плащане в размер на 20 % от общата сума  при инсталиране на решението. - 
след извършване на необходимите валидации и окончателно приемане на 
разработката от страна на Възложителя с приемо-предавателен протокол и издаване 
на фактура оригинал.  

 
 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 4. Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в чл.1, ал. 1 от настоящия 
договор така, че то да отговаря на изискванията на техническото задание, Приложение 
№ 1 и офертата на Изпълнителя, Приложение № 2- неразделна част от настоящия 
договор. 
 
Чл. 5. Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в Чл. 4 в срок от 
270 календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор от двете 
страни.  Срокът спира да тече при забава на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 3 от 
този договор. 
 
Чл. 6. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение в посочените срокове и условия. 
 
Чл. 7. Изпълнителят се задължава още:  

1. Незабавно да информира Възложителя за всички затруднения, възникнали по 
време на изпълнението на договора; 

2. Да отстрани за своя сметка всички дефекти, констатирани при изпълнението и 
приемането на възложените работи, а също така и всички дефекти, възникнали 
по време на гаранционния срок; 

3. Да извършва работите по настоящия Договор като спазва нормите по 
безопасност и охрана на труда и противопожарна безопасност;  

4. Да определи свой постоянен представител, който ще подписва документите по 
изпълнение на договора и ще осъществява контактите с възложителя, като в в 
3- дневен срок от подписване на настоящия договор уведоми Възложителя кое 
е това лице и посочи актуални координати за осъществяване на постоянна 
връзка с него. 

5. Изпълнителят няма право да възлага работи или части от работи на трети лица. 
 
 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 10. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
осъществява контрол върху изпълнението относно качество, количества, стадии на 
изпълнение, технически параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на 
Изпълнителя. 
 
Чл. 11. Възложителят има право по всяко време с уведомление до Изпълнителя да 
спре изцяло или частично изпълнението на Услугата. В такъв случай Изпълнителят 
следва:  



(а) незабавно да предприеме мерки за спиране на съответната услуга и 
минимизиране на разходите и разноските и  

(б) да възобнови изпълнението на спряната услуга по инструкция от 
Възложителя, като сроковете за изпълнение на спряната услуга се удължават 
съответно с времето на спиране и срок, необходим за мобилизация на екипа на 
Изпълнителя от 15 (петнадесет) дни. 

 
Чл. 12.  Ако е спряно изпълнението на Услугата и спирането продължи повече от 
деветдесет (90) последователни дни, Изпълнителят има право с уведомление до 
Възложителя да прекрати Договора при условие, че Възложителят не е дал инструкция 
за възобновяване на всички или част от възложената услуга до четиринадесет (14) дни 
след получаване на уведомлението. В този случай, никоя от Страните не следва да има 
искания към другата страна. 
 
Чл. 13. Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, 
количество и качество, Възложителят е длъжен да приеме изработените изработката, 
което се извършва с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна 
част от настоящия договор. 
 
Чл. 14. Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на 
изработката, отстраняването на недостатъците за сметка на Изпълнителя  и в срок, 
посочен от Възложителя в приемателния протокол; 
 
Чл. 15. Ако недостатъците или отклонението от проекта са толкова съществени, че 
изработката е негодна за нейното договорно или обикновено ползване, Изпълнителят 
е длъжен да възстанови пълната стойност на възложеното договора на Възложителя. 
 
Чл. 16. Установяването на недостатъците ще стане по начина, уговорен в Приемо-
предавателния протокол към този договор. 
 
 

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 17 (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да 
не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна 
при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 
страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието, стойността и предмета на този договор, с 
оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение 
от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 



 (3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
договор от която и да е от страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
страните; или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 
компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата страна по договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, 
остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване 
на дейностите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено. 

 

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 18.  (1) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че авторските и всички 

сродни права и собствеността върху изработените в резултат на изпълнението на 

Договора резултати, до степента позволена от закона, възникват директно за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай, 

че това не е възможно, ще се считат за прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълния им 

обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им 

и без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми, 

извън договорената цена. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема прехвърлянето и предоставянето на права за ползване на 
продукта, в зависимост от конкретния случай и разпоредбите на Договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява своя изричен отказ от притежание на авторски права, до 
степента позволена от закона, за всеки и всички резултати от работата, създадени по 
Договора. 



(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че услугата, изработена по настоящия договор, не 
нарушава правото на собственост, включително но не само авторските или други права 
на интелектуалната собственост на трети лица. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднага след 
приключване на услугата или с прекратяването на този договор, според случая, цялата 
информация, независимо дали във веществена или електронна форма, съхранена върху 
всякакъв носител електронно или по друг начин, необходима, за да се упражнят 
пълноценно правата, предоставени съобразно условията на Договора. 

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че изработените в резултат на изпълнението на 

Договора резултати не нарушават правото на собственост, включително, но не само 

авторските или патентни права на трети лица. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да гарантира посредством споразумения съответно 
със своите служители и/или консултанти като трети страни и/или подизпълнители, че 
прехвърлянето, предоставянето и отказа от права, съобразно условията на Договора, 
няма да бъдат възпрепятствани или предотвратени, или в конфликт с правата на 
собственост на служителите 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да защитава правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка, 
срещу всякакви претенции на трети лица срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ползвателите на 
изработените в резултат на изпълнението на Договора резултати, във връзка с 
нарушаване на правата на собственост, включително, но не само авторските и 
патентни  права, произтичащи от ползването на резултатите, съгласно предмета на 
Договора.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да компенсира и предпазва от отговорност 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ползвателите на резултатите от изпълнението на Договора за 
всякакви вреди  или задължения, доколкото такива могат да бъдат наложени. 

(5) Всяка от страните се задължава незабавно да информират другата, в случай 
че ѝ станат известни нарушения на правата на собственост, чрез използването на 
изработените по Договора резултати от страна на трети лица. 

Чл. 20. (1) В допълнение към условията по чл. 12 и 13, Страните се споразумяват изрично 

и потвърждават, че авторските и всички сродни права и собствеността върху 

изработените продукти, техният дизайн и всички съпътстващи изработката им 

проучвания, разработки, скици, чертежи, планове, модели, документи, дизайни, 

описания, документи, данни, файлове, матрици или каквито и да било средства и 

носители и свързаната с тях документация и други продукти, възникват директно за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай 

че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пълния им обем, 

без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им и без 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми и суми, 

извън договорената цена. 

(2) Страните изрично се съгласяват и споразумяват, че: 



1.    авторските права върху резултата от Услугата и части от него, включително 

имуществените права съгласно раздел II от Закона за авторското право и сродните 

му права (ЗАПСП) и прехвърлимите неимуществени права, съгласно чл. 15 от ЗАПСП, 

ще възникнат и принадлежат изцяло и безусловно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че те няма да бъдат обременени с каквито 

и да било тежести, залози, искове, претенции на трети лица, възбрани и други 

тежести или права на трети лица;  

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключителни права по смисъла 

на чл. 36, ал. 2 от ЗАПСП за използване на резултата от Услугата и негови елементи, 

и други обекти или части от него, в случай че авторските права върху тях не могат да 

възникнат директно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) За избягване на съмнение, Страните потвърждават и се съгласяват, че правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху резултата от Услугата, изброени в ал. 1, включително и 
изключителното право на ползване, обхващат всички видове използване, както е 
предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, 
включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, 
публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, 
маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в 
най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на 
действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да 
бъде признато. Това право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е без ограничение по отношение на броя 
на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички 
държави, езици и начин на опериране. 

 
 
IV. НЕУСТОЙКИ 
 
 
Чл. 21. При забава на Изпълнителя при изработване и предаване услугата той 

дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % от 
размера на договореното възнаграждение. 

 
Чл. 22. При неизпълнение, довело до прекратяване на договора от изправната 

страна, неизправната страна дължи неустойка в размер на 50 % от уговореното общо 
възнаграждение.  

 
Чл. 23. Ако вредите претърпени от Възложителя са в по-голям размер от 

неустойката, Възложителят има право да търси обезщетение по съдебен ред в 
съответствие с общите правила на гражданското законодателство. 

 
Чл. 24. В случай, че договорът бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 

неустойки не се дължат. 
 
 



V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 25 Договорът се прекратява с изпълнение на задълженията на Страните по него. 
Преди това, Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 
 

(а) едностранно с писмено уведомление за незабавно прекратяване от една от 
Страните, в случай че за другата Страна по Договора е открито производство по 
несъстоятелност или ликвидация; 
(б) по взаимно писмено съгласие; 
(в) с писмено уведомление за прекратяване от Изпълнителя при продължително 
спиране по реда на чл. 13; 
(г) по всяко време, с писмено уведомление за прекратяване от Възложителя с даване 
на 30 (тридесет) дневно предизвестие, без да е необходимо да е налице основание; 
 
25 (1) чрез едностранно писмено уведомление от всяка от Страните - ако 
форсмажорно обстоятелство по смисъла на Раздел XII е продължило повече от 180 (сто 
и осемдесет) последователни дни. 
 
25 (2) Към момента на прекратяване на Договора Страните уреждат изцяло 
финансовите си отношения, произтичащи от договорните отношения между тях. 
Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение, 
пропорционално на изработените фази и части на Услугата, които съответстват на 
изискванията на Договора. Прекратяването на Договора не освобождава Страните от 
изпълнението на задълженията им, които по своя смисъл или характер, или съгласно 
Договора, подлежат на изпълнение след прекратяването му и не засяга правата, 
задълженията и отговорността, които са възникнали за всяка от Страните до датата, на 
която настъпва прекратяването. 
 
25 (3) При прекратяване на този Договор (независимо от основанието), Изпълнителят е 
длъжен да предаде на Възложителя под опис:  

а) цялата изготвена и непредадена до прекратяването или в процес на изготвяне 
проектна документация,  
б) всички чертежи и документи, и в случай, че е приложимо - подписани и 
подпечатани от съгласуващи и оторизиращи органи и събрани до момента на 
прекратяването на Договора – в оригинал и в PDF формат и  
в) всички оригинални документи, получени от Възложителя във връзка с 
изпълнението на Договора. 

 
25 (4) Всяка Страна може да развали Договора едностранно с 30 (тридесет) дневно 
писмено предизвестие с последна покана за изпълнение, при съществено 
неизпълнение на задължение/я на другата страна по Договора. Страните се 
споразумяват, че за целите на Договора съществено неизпълнение е налице при 
настъпване на следните обстоятелства: забавено изпълнение повече от 30 (тридесет) 
работни дни при предаване на изработена проектна и друга документация, доказваща 
изпълнението на задълженията от съответната фаза, забава при плащане на дължима 
сума повече от 30 (тридесет) работни дни, несъответствие на Работа/и и/или на 
изработена проектна документация с разпоредбите на Договора, заданието за 



проектиране и/или действащото законодателство, което не е коригирано от 
Изпълнителя в посочения в предизвестието разумен срок, не по-кратък от 30 
(тридесет) работни дни от уведомлението.  
 
25 (5) Разпоредбите на т. 25 (4) се прилагат съответно и в случай на разваляне на 

Договора. 
25 (6). Плащането при прекратяване/ разваляне се извършва след приспадане на вече 
платените към Изпълнителя суми за извършената част от Услугата. Предплатени суми 
за Услугата, които не са надлежно извършени съгласно условията на Договора към 
датата на прекратяване/ разваляне, се връщат на Възложителя в срок от 10 (десет) 
работни дни от прекратяването/ развалянето. 
 
25 (7) Забавянето на някоя от Страните да упражни някое или всички от правата си по 
Договора или дадени й от действащото в страната законодателство не представлява 
отказ от тях. 

 
Чл. 26. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма. 
 
 

 
VІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

Чл. 27.  Никоя от страните не може да се позовава на неизпълнение и/или забава на 
другата страна, ако самата тя е в неизпълнение и/или забава на своите задължения по 
договора. 

 
Чл. 28. Нито една от страните няма да се счита, че е изпаднала виновно в 
неизпълнение и/или невъзможност и/или забава да изпълни задълженията си по 
настоящия договор, ако причината за това е била извън нейния контрол и не са налице 
небрежност или умисъл. Такива форс мажорни причини могат да бъдат бури, 
наводнения, земетресения, пожари, експлозии и други природни бедствия, бунтове, 
стачки, войни, граждански неподчинения, въвеждане на правителствени или 
международни експортни ограничения или ембарго, пандемия. Това изброяване не е 
изчерпателно и касае всякакви причини, които биха могли да обективно да попречат 
на някоя от страните да изпълни задълженията си в резултат на забавяне или липса на 
транспорт, или липса на възможност да си набави необходимите суровини, материали, 
производствени помещения или работна ръка. 
 
 

VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 29. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез споразумение. В 
случай, че не се постигне съгласие, спорът се отнася за решаване към компетентен 
български съд. 

 



Чл.30 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Българското законодателство. 
 
Неразделна част от настоящия Договор са: 
 

Приложение № 1 – Техническа спецификация  
 
Приложение № 2 - Офертата на изпълнителя – техническото описание на 
изпълнението 
 
Приложение 3 № 3 Приемо-предавателен протокол за приемане на 
извършената услуга. 

 
 
Този договор се съставя на български език.  
 
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните и се подписа, както следва: 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        
 
 
 
 
 
 
 
 ИЗПЪЛНИТЕЛ : 
 
 


