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Договор за извършване на услуга сключен между ДП БСТ и „Гравити О“ ЕООД 
За Възложителя:         За Изпълнителя: 

Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

Д О Г О В О Р 

 

Днес, 15.06.2017 г., в гр. София между: 

Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, вписано в 

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и адрес 

на управление в гр. София 1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28, представлявано от Д.Д.  
Заличен на осн. чл. 2 

ЗЗЛД 

 Изпълнителен директор и С. Н.   
Заличен на осн. чл. 2 

ЗЗЛД 

– Главен счетоводител, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ или „БСТ” – от една страна  

и  

„Гравити О“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

175405451, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ал. Малинов” №85, вх. 

Б, офис 14, представлявано от управителя Б. П. 
Заличен на осн. чл. 2 

ЗЗЛД 

, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, 

 

на основание чл. 9 ЗЗД вр. чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

„Гравити О” ЕООД 

  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши анализ на медийния 

пазар в България за периода 2016 г. – първо шестмесечие на 2017 г., при условия и срещу 

възнаграждение, предвидени в настоящия договор. 

(2) Резултатите от услугата, посочена в предходната алинея, следва да бъдат 

предоставени в писмен вид, под формата на доклад, който като минимум трябва да има 

следното съдържание: 

I. Анализ на медийния пазар в България 

- медийна среда; 

- регулация и добри практики; 

- медии по начин на разпространение; 

- медийни групи; 

- медийна аудитория. 

II. Анализ на рекламния пазар в България 

- рекламна среда; 

- регулация; 

- видове рекламни канали; 

- видове рекламни форми; 

- водещи рекламодатели и предпочитани медиа канали; 

- перспективи; 

- рекламната дейност на конкурентния (хазартен) пазар в страната; 
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- Български спортен тотализатор като рекламодател. 

III. Изводи и общи насоки за изготвяне на комуникационна стратегия на БСТ за период от 3 

години. 
(3) Авторското право върху предоставяните документи, създадени в изпълнение на 

предмета на настоящия договор, принадлежи на Възложителя, за което Изпълнителят ще 

осигури прехвърлянето на всички имуществени и допустимите неимуществени права върху 

него, несмущаваното им ползване от Възложителя, за максимално допустимия от Закона за 

авторското право и сродните му права срок и без ограничение в територията. 

 

ІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2 (1) Общата цена на услугата, предмет на този договор e  
Заличен на осн. §1,т.9 

ЗЗК вр. чл.15, ал. 1 от 

Договора 

лева с вкл. ДДС и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение 

на предмета на договора, в т.ч. и за предоставяне и осигуряване на изискуемите се авторски 

права. 

(2) Заплащането по този договор ще се извърши в срок до 10 (десет) работни дни след 

предоставяне на фактура и подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 4 от 

договора, при точно изпълнение на възложеното. 

(3) Всички плащания по този договор се извършват по банков път, по сметките, 

посочени от страните в чл. 13 на този договор. 

(4) За дата на плащането се счита датата на извършване на банковия превод от 

сметката на Възложителя. 

ІІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл. 3 Срокът за изпълнение на услугата по чл.1 от този договор е до 05.07.2017 г. 

 

ІV. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНОТО 

 

Чл. 4 След изготвяне на доклада с изискуемото се по чл. 1, ал. 2 съдържание, Изпълнителят 

ги предава на Възложителя на хартиен и електронен носител. За представените резултати 

страните подписват приемо-предавателен протокол, като същият се подписва от 

Възложителя само при точно изпълнение на възложеното. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5 (1) Изпълнителят е длъжен, при изпълнение на договора, да съблюдава интереса на 

Възложителя, както и да се съобразява с неговите законосъобразни указания.  

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни услугата в съответствие с уговореното в този 

договор, изискванията на Възложителя и действащите нормативни разпоредби в Р. България 

като подготви доклад със съдържанието посочено в чл. 1. 

(3) Изпълнителят е длъжен да предаде доклада в указания срокове.  
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(4) Изпълнителят е длъжен да изпълни възложеното със свой екип от лица, 

притежаващи необходимите познания и компетентност. 

(5) Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка всички допълнително 

възникнали работи, вследствие допуснати от него пропуски и грешки. Отстраняването на 

пропуските/грешките са за сметка на Изпълнителя. 

(6) Изпълнителят е длъжен да:  

т. 1. осигури прехвърляне на Възложителя в пълен обем правото на собственост 

върху доклада по чл. 1 и неговото съдържание, като до предаването му носи риска от 

неговото погиване. 

т. 2. осигури получаване от Възложителя на всички имуществени авторски права 

върху приетия доклад и на изключителното право на използването му на територията на 

България и в чужбина.  

т. 3. осигури получаване от Възложителя на всички прехвърлими неимуществени 

авторски права върху приетия доклад. 

т. 4. Да осигури получаване от Възложителя на правата по чл. 6, ал. 7, т. 1, т. 2 и т. 3, 

за максимално допустимия от ЗАПСП период от време и без каквото и да е допълнително 

заплащане. 

т. 5. Да осигури несмущавано упражняване от Възложителя на правата по чл. 6, ал. 

7, т. 1, т. 2 и т. 3. 

т. 6. За своя сметка да освободи от отговорност Възложителя от всички правни 

действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или ангажирани от него 

във връзка с и по повод на изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи се 

на действие или бездействие на Изпълнителя във връзка с описанието и снимков материал, 

предмет на договора, вкл. нарушения на действащото законодателство или накърняване 

правата на трети страни във връзка с авторски права и други форми на интелектуална 

собственост, ако такива има.  

т. 7. Да предаде всички материали и документи, придобити, съставени или изготвени 

от него във връзка с приетия доклад, на Възложителя, включително авторските и сродните 

им права. Изпълнителят може да задържи копия от тези документи и материали, но няма 

право да ги използва за цели, несвързани с договора, без изричното писмено съгласие на 

Възложителя за срок, съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му 

права. 

(7) По време на изпълнението на договора, Изпълнителят няма право, без 

предварително писмено съгласие на Възложителя, да разкрива информация по договора или 

по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, или съответна 

информация, предоставена от или от името на Възложителя на лица, различни от наетите от 

Изпълнителя лица за изпълнението му. Разкриването на информация пред такива наети лица 

се извършва конфиденциално и само до необходимото ниво за целите на договора. 

(8) Изпълнителят има право да изисква и да получава допълнителни данни и 

информация, свързани с изпълнението на услугата. 

(9) Изпълнителят има право да получи плащане при точно изпълнение на 

възложената и приета услуга от Възложителя, съгласно чл. 2 от този договор. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл. 6 (1) Възложителят е длъжен да определи свой служител, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 

контактува във всички етапи на изпълнение на този Договор.  

(2) Възложителят е длъжен да заплати договореното в чл. 2 от договора 

възнаграждение на Изпълнителя при точно изпълнение на предмета на договора. 

(3) Възложителят има право да проверява изпълнението на възложеното по всяко 

време, без с това да затруднява дейността на Изпълнителя. 

(4) При констатиране на неточности или отклонения в предоставената услуга от 

договореното, Възложителят има право да не приеме услугата до отстраняване на 

пропуските/грешките.  

(5) Възложителят има право да се информира за изпълнението на възложената 

работа, без с това да пречи на Изпълнителя да изпълнява своите задължения. 

(6) Възложителят има право да: 

т.1. Да получи пълното право на собственост върху приетия доклад и неговото 

съдържание. 

т.2. Да получи всички имуществени авторски права върху приетия доклад и неговото 

съдържание и на изключителното право на използването им на територията на България и в 

чужбина.  

т.3. Да получи всички прехвърлими неимуществени авторски права върху приетия 

доклад и неговото съдържание. 

т.4. Да получи правата по т.1, т.2 и т.3 на настоящата алинея за максимално 

допустимия от ЗАПСП срок и без каквото и да е допълнително заплащане. 

т.5. Да получи всички материали и документи, придобити, съставени или изготвени 

от него във връзка с приетия доклад, включително авторските и сродните им права.  

 

VІІ. КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 7 Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора с грижата на добрия 

търговец, като предостави услуга от високо качество, изпълнена компетентно и 

професионално, в съответствие с изискванията на Възложителя, договора и действащото в 

Р България законодателство. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 8 (1) При забава изпълнението на своите задължения, както е договорено в чл. 3 от този 

договор (с изключение на случаите на форс мажор), Изпълнителят дължи на Възложителя 

неустойка в размер на 50 лева на ден, но не повече от 50% върху стойността на този договор, 

както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 

неустойка. Санкцията за забава не освобождава Изпълнителя от неговото задължение да 

предостави услугата, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия 

договор. 

(2) При неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя и 

последващо от това разваляне на договора, Възложителят има право на неустойка в размер 

на стойността на този договор, посочена в чл. 2 на договора. 
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(3) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за стойността на начислената 

неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на 

Възложителя. 

(4) В случай че Възложителят забави заплащането на дължимото на Изпълнителя 

възнаграждение, първият дължи и обезщетение за всеки ден просрочие в размер на 

законната лихва за забава върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 50% 

върху стойността на този договор. 

(5) Неизправната страна е длъжна да изплати всяка неустойка/обезщетение в срок до 

10 (десет) работни дни от получаване на писмено уведомление от изправната страна за 

нейното налагане по посочена в уведомлението банкова сметка на изправната страна. В 

случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка или друга санкция, наложена 

съгласно настоящия договор, Възложителят има право да прихване дължимата му се сума 

от плащането на сумата, определена като възнаграждение по договора.  

 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9 (1) Договорът се прекратява с неговото изпълнение.  

(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. при пълна и трайна невиновна невъзможност за изпълнение, вкл. при 

непреодолима сила, чиято продължителност се отразява съществено на изпълнението; 

3. при прекратяване на някоя от страните по договора; 

4. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие. 

(3) Договорът може да бъде развален едностранно от изправната страна при 

неизпълнение от неизправната страна на договорно задължение или забава, продължила 10 

(десет) или повече дни, или друг срок, съгласно този договор. 

(4) В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който е 

сключен, страните подписват, в 5-дневен срок от датата на получаване на писменото 

предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им 

взаимоотношения към момента на прекратяването. 

 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 10 (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 

задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица 

от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, 

ембарго, земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на 

такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен орган и се 

съставя протокол, подписан по упълномощени представители на страните от договора.  

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При 

неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила. 

(3) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила. 
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ХІ. СПОРОВЕ 

 

Чл. 11 Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез 

преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред съответния 

компетентен съд, съгласно действащото в страната законодателство.  

 

ХІI. СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл. 12 (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма 

и са подписани от съответната страна. 

(2) За дата на съобщението се счита: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

Чл. 13 За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. София – 1618      гр. София  

ул. „Хайдушко изворче” № 28    бул. „Ал. Малинов” № 85 

ЦУ на БСТ       вх. Б, офис 14 

 (2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без да 

уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, 

уведомления и заявки и същите се считат за редовно връчени. 

 

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 14 (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, 

произтичащи от този договор.  

(2) Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно 

съгласие между страните, в съответствие със ЗОП, ТЗ и ЗЗД, изразено в писмена форма, 

което става неделима част от договора. 

Чл. 15 (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация, 

която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с 

подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или 

друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 

материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна 

от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, но не неограничено до 

финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, 

собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени 

обстоятелства, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, 
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чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 

софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи 

или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на 

компютърен диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”). 

Страните ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и 

неупълномощеното разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация, 

които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята 

собствена конфиденциална информация. 

(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква 

за целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да 

бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие 

не може да бъде отказано безпричинно. 

Чл. 16 Договорът влиза в сила от датата на подписването му от законните представители на 

двете страни. 

Чл. 17 За неуредени с този договор въпроси се прилагат действащите в Р. България 

нормативни актове. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в 3 оригинала – един за Изпълнителя и два за 

Възложителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН    „ГРАВИТИ О“ ООД:  

ТОТАЛИЗАТОР“: 

 

 
Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД Заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

………………………………......    …………………………………….  

Д. Д.   ,    Б. П., 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР    УПРАВИТЕЛ 

 

 
Заличен подпис на 

осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

…………………………………….. 

С. Н. 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
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ПРОТОКОЛ 

към Договор от 15.06.2017 г. 

 

 

Днес, …………………..2017 г., в гр. София, между: 

 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление в гр. София, 

п. к. 1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28, представлявано от Дамян Дамянов - Изпълнителен 

директор 

и  

„Гравити О“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

175405451, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ал. Малинов” №85, вх. 

Б, офис 14, представлявано от управителя Бойко Първанов, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, 

 

страни по Договор от 15.06.2017 г. /Договор/а/,  

 

на основание чл. 4 вр. чл.1, се състави и подписа настоящият протокол, чрез който се 

удостоверява че: 

 

ГРАВИТИ О ЕООД е представило в договорения срок (на ……..07.2017 г.), доклад, който е 

със съдържание съгласно чл. 1, ал. 2 от договора, а именно:  

I. Анализ на медийния пазар в България 

- медийна среда; 

- регулация и добри практики; 

- медии по начин на разпространение; 

- медийни групи; 

- медийна аудитория. 

II. Анализ на рекламния пазар в България 

- рекламна среда; 

- регулация; 

- видове рекламни канали; 

- видове рекламни форми; 

- водещи рекламодатели и предпочитани медиа канали; 

- перспективи; 

- рекламната дейност на конкурентния (хазартен) пазар в страната; 

- Български спортен тотализатор като рекламодател. 

III. Изводи и общи насоки за изготвяне на комуникационна стратегия на БСТ за период от 3 

години. 

 

Авторските права върху приетия Доклад и неговото съдържание в цялост, се предоставят 

от „Гравити О“ ЕООД на ДП „Български спортен тотализатор“, съгласно чл.1, ал. 3 от 

Договора. 
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Настоящият протокол се състави и подписа в три оригинала – два за ДП „Български спортен 

тотализатор“ и един за „Гравити О“ ЕООД. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН   „ГРАВИТИ О“ ЕООД 

ТОТАЛИЗАТОР“      

 

 

……………………………….…   ………….………………...…………. 

ДАМЯН ДАМЯНОВ,    БОЙКО ПЪРВАНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   УПРАВИТЕЛ 


