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Д  О  Г  О  В  О  Р    З  А   П А Т Е Н Т Н А    Е К С П Е Р Т И З А 

                                      
Днес ……….. февруари 2016 година в гр. София между страните както следва: 
  
Възложител : 
 
 
 
 
Изпълнител: ФОНДАЦИЯ „ЕКОВАТ ТЕХНОЛОГИИ”   със седалище:  гр. София, бул. Йерусалим 39 
Идентификационен № 131305182 с банкова сметка IBAN  BG56 RZBB 9155 1066 0370 18, BIC – 
RZBBBGSF - Райфайзен Банк, представлявана от председателя и основателя й Георги Димитров 
Тончев се сключи настоящият договор за следното: 
 
ПРЕДМЕТ 
Възложителят възлага на Изпълнителя да изготви писмена патентна експертиза по темата на 
изобретението, съгласно подробното описание дейността му в Приложение 1:  
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ, ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА СОБСТВЕНАТА СИ ФОНДАЦИЯ, 
ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЯМА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ПРЕТЕНЦИИ ПО ГОРЕЦИТИРАНОТО 
ИЗОБРЕТЕНИЕ И ЕВЕНТУАЛНАТА МУ ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ.  
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
I.1. ДЕФИНИЦИИ 
Освен ако контекстът изисква друго, следващите термини, където са употребени в настоящия 
договор, имат следното значение: 
a)  “ПРИЛОЖИМО ПРАВО” означава нормативните актове в Република България, както и всеки 
друг акт, който има приравнена правна сила в България. 
б) “ДОГОВОР” означава настоящият договор между посочените по-горе Възложител и 
Изпълнител. 
в) “СТРАНА/И” означава Възложителят или Изпълнителят или и двамата по настоящия договор, 
така както контекстът го изисква. 
г)  “ЕКСПЕРТИЗА” означава дейността на Изпълнителя по осъществяване предмета на договора, 
както е подробно описана в приложение 1. 
д) “ИНФОРМАЦИЯ” съгласно този договор следва да се разбира в най-широк смисъл, 
включително и всички писмени материали и документи представени от Изпълнителя на 
Възложителя. 
  
I.2. Отношенията между страните 
Нито една разпоредба на този договор не е съгласувана с воля за установяване на отношения 
работодател-служител, или доверител-представител, или доверител-комисионер между 
Възложителя и Изпълнителя или между Възложителя и служител или контрагент на 
Изпълнителя и обратно. Изпълнителят по договора има пълната отговорност за отношенията с 
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лицата, които участват в непосредственото осъществяване на експертизата по този договор, 
както и за техните действия. 
 
I.3. Приложимо право към договора 
Този договор, съдържанието и тълкуването на неговите клаузи, изпълнението на предвидените 
в него задължения и осъществяването на предвидените отговорности се уреждат от 
приложимото право съгласно дефиницията по-горе. 
  
I.4. Език 
Този договор ще се изпълнява на български език, който ще бъде задължителния и меродавния 
език за договора, неговото тълкуване и услугите по него, освен ако от естеството или контекста 
на експертизата не следва оригиналните приложения към нея да са на небългарски език. 
 
I.5. Уведомления 
I.5.1. Всяко уведомление, искане или изразяване на воля по този договор ще се извършва 
писмено и адресирано до страните, както следва: 
За Възложителя: ..........................................................................................................                                                                    
За Изпълнителя: гр.София-1784, бул. Йерусалим 39 А/2 – факс  +359 2 876 04 31 
 
II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, ИЗПЪЛНЕНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
II.1. Влизане в сила 
Договорът влиза в сила веднага след посочване на темата на изобретението и заплащането на 
експертизата.  
 
II.2. Интегритет 
Договорът и анексите към него съдържат всички съглашения, условия и детайли съгласувани 
между страните в тяхната цялост и взаимовръзка. Никой служител или контрагент на която и да 
било страна няма право да прави изявления със значение по договора и/или за съответната 
страна, на база на своите отношения със същата, освен ако пълномощията му не са фиксирани в 
този договор или анекс към него. 
 
II.3. Изменения 
Изменения на условията по договора, включително и на целите по него и областите на 
проучване, могат да бъдат правени само с писмено споразумение между страните.  
 
II.4. Срок и прекратяване на договора 
Договорът е сключен за период  от 30 работни дни от влизането му в сила. Договорът 
прекратява всички други договори и предишни споразумения между страните. Действието на 
договора може да бъде продължено с писмено споразумение между страните.  
 
II.5. Прекратяване на права и задължения 
При прекратяване на договора по предходната точка, Възложителят ще заплати на Изпълнителя 
адекватна цена за услугите извършени до момента на предизвестието за прекратяване, както и 
на частта от услугите съответна на срока за предизвестие. 
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III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
III.1. Общи задължения 
III.1.1. Дължима грижа  / Стандарт на изпълнение 
Изпълнителят ще изпълнява договора с грижата и ефективността, съобразно професионалните 
стандарти на Изпълнителската експертна дейност и ще използва всички свои нематериални и 
други активи за изпълнение на договора, с оглед на обстоятелството, че са познати на 
Възложителя и представляват мотив за сключване на договора. Изпълнителят винаги ще 
подпомага и предпазва законните интереси на Възложителя спрямо всяка трета страна по 
отношение на този договор.  
 
III.2. Забрана за съпътстващи възнаграждения 
Цената по чл. IV от договора, включително цените по анекси ще съставляват единственото 
възнаграждение на Изпълнителя във връзка с договора и Изпълнителят няма право да приема 
от която и да било трета страна в негова полза никакви комисионни, отстъпки или подобни 
възнаграждения във връзка с дейността си по договора.  
 
III.3. Конфиденциалност 
Изпълнителят, неговите служители и сътрудници, както и подизпълнители няма да разкриват по 
време на изпълнение на договора и след изтичането му, никаква вътрешна и/или 
конфиденциална информация свързана с договора, услугите по него и бизнеса на Възложителя, 
без предварително писмена съгласие на последния. За изпълнението на това задължение 
Изпълнителят е отговорен обективно. 
 
III.4. Трети страни 
При или по повод изпълнението на договора Изпълнителят не може да си служи със средства и 
похвати, които имат за цел или ефект пречки пред трети страни спрямо договора, както и е 
длъжен да спазва закона и професионалната етика, които имат отношение към експертизата. 
 
ІІІ.5. Недостатъци на предварителната  информация 
Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя в срок от пет работни дни от получаване от 
него на информация за непълнота или недостатъци в нея. 
 
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
IV.1. Цена / Възнаграждение 
Общата цена по договора се определя от страните в Приложение № 1. 
 
V.2. Способ на плащане 
Плащането ще се извърши от Възложителя по сметка или по друг начин, по суми и срокове, 
както е посочено Приложение 1. 
 
IV.3. Конфиденциалност 
Възложителят, неговите служители и сътрудници няма да разкриват по време на изпълнение на 
договора и след изтичането му, никаква вътрешна и/или конфиденциална информация 
свързана с договора, услугите по него и бизнеса на Изпълнителя, без предварително съгласие на 
последния. За изпълнението на това задължение Възложителят е отговорен обективно. 
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V. ДОБРА ВОЛЯ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
V.1. Добра воля 
Страните ще действат с добра воля в отношенията си по осъществяване на услугите по договора 
и ще предприемат всички необходими обичайни и разумни мерки за осигуряване реализацията 
на целите и услугите по договора. 
 
V.2. Действие на договора 
Страните се съгласяват, че по време на изпълнение на договора могат да възникнат нови 
обстоятелства, които да предизвикат необходимост от продължаване и допълване на дейността 
на Изпълнителя. Те ще се смятат за приети от Изпълнителя след писмен/и анекс/и към този 
договор. Затова, независимо от подписването на анекс/и към този договор, то той остава в сила, 
съгласно първоначалния му вид. 
  
VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
VI.1. Решаване по приятелски начин 
Страните ще полагат всички усилия за решаване на евентуално възникнали между тях спорове 
относно съдържанието и естеството на клаузите по договора и тяхното действие по приятелски 
начин, в продължение на поне един месец. 
 
VI.2. Решаване от компетентния съд 
Всички спорове между страните, които не са решени по приятелски начин могат да се отнасят за 
решаване до компетентния съд след изтичане на срока по предходния член.  
 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
VII.1. Промени в корпоративната структура или в обстоятелства подлежащи на вписване 
Каквито и да било промени в корпоративната структура или обстоятелства подлежащи на 
вписване за страна по договора не променя действието на същия и задължителността му и за 
двете страни, като страната, до която се отнасят промяната / ите ще уведомява своевременно 
другата страна с оглед необходимите действия на последната във връзка с изпълнението на 
договора. 

 

 

За Възложителя:                          За Изпълнителя: 

        (………………………..)                                                                          (Георги Тончев) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1   КЪМ ДОГОВОР С ФОНДАЦИЯ „ЕКОВАТ ТЕХНОЛОГИИ”     
 

 
Подробно описание на дейността А и Б на Изпълнителя: 
 

A. ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА. 
Има за цел да установи степента на съответствие на темата (и описанието й) с нормативните 
формални и технически изисквания за тях. Ако се установят несъответствия, изпълнителят ги 
поправя, допълва, развива и подрежда по изискванията по Наредбата. Това включва като 
минимум писмено изготвяне на необходимите технически описания и схеми в техния 
интегритет и сглобяването им: 
Първа стъпка 
• ТЕХНИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО 
• ЧЕРТЕЖ/И И КРАТКИ ПОЯСНЕНИЯ 
• ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ  НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО 

 

Втора стъпка 
 ПРЕДШЕСТВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА 
 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО  

 

Трета стъпка 
Сглобяване на документацията, съгласно нормативните изисквания:  
 ОБЛАСТ НА ТЕХНИКАТА 
 ПРЕДШЕСТВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА 
 ТЕХНИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО 
 ЧЕРТЕЖ/И И КРАТКИ ПОЯСНЕНИЯ 
 ПРИМЕР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО 
 ПРИНЦИП НА РАБОТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО 
 ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ   
 РЕФЕРАТ 

 

Б. ПИСМЕНА ЕКСПЕРТИЗА ПО СЪЩЕСТВО 
Целта е да бъде установена ПАТЕНТНАТА ЧИСТОТА и НОВОСТТА на изобретението, за което 
задължително се представя и официално необжалваемо становище на единствено 
компетентната институция – Патентното ведомство. 

Възложителят плаща на Изпълнителя ……………… (……………..……………..…………………….хиляди) евро 
или левовата им равностойност при възлагане на експертизата и получава в срока по договора 
пълната патентна документация, изготвена в съответстствие с изискванията (по третата стъпка на 
дейност А) от това приложение 1 и патентната експертизата по същество -  дейност  Б,  
направена по документацията от дейност А, придружена с официално становище на Патентното 
ведомство в Република България. 
 

 

За Възложителя:                          За Изпълнителя: 

        (………………………..)                                                                          (Георги Тончев) 
 


