
                                                                                   

ДОГОВОР  
№    /       г. 

 
Днес, ..........2015., в гр.Варна  се сключи настоящият договор между:  
 
СДРУЖЕНИЕ .................. с БУЛСТАТ ................  и седалище в гр. ............, ул. ......, тел. ............., представлявано от 

.................. - Директор, наричано по долу Възложител,  
и 

                и седалище  в гр. Варна, тел. моб: +359 88 7512367, сат:  +88216 58305373, наричан по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:  
     
          I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 1 Предоставяне на услуги за видеозаснемане на ..................................с използването на безпилотен летателен апарат-
дистанционно управляема летателна система, наричана още: машина, БЛА, ДУЛС, дрон. 
 
 
          II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл. 2 Да съдейства на Изпълнителя като предостави необходимата предварителна информация за местонахождението на 
заснемания обект – ландшафт на района, точни координати на обекта, наличие на обекти от стратегическо значение в района, 
далекопроводи, радиосистеми с голяма мощност и всичко друго, което ще спомогне безопасността на полета, трети лица и 
съблюдаване законите на Република България, друга държава ако се работи извън пределите на Р. България, както и точна дата 
за заснемане на възложения обект; 
Чл. 3 Ако Възложителя прецени, че има нужда да направи оглед с машината на работния терен, това се организира ден преди 
същинската работа по възложението, като се дължи такса, като за нормален полет или работен ден или час, както и за дневни, 
транспортни и други разходи; 
Чл. 4 Да осигури лице, телефон и ел. поща за контакт и навременно съдействие за решаване на всички възникнали въпроси при 
изпълнение на  договора; 
 Чл. 4 (1) При неналичие на лице за котакт и съдействие, което да съблюдава работния процес и да прави свовременни 
корекции по време на работа, ако е необходимо, Възложителя няма право на претенции и искане да се повтори вече заснетия 
материал или при повторение заплаща всички уговорени такси отново, съгласно ценоразписа на фирмата Изпълнител; 
Чл. 5 При необходимост, да осигури транспорт за оператора и асистенат-навигатора му и техниката в случай, че Изпълнителят е 
възпрепятстван да направи това за някои от посещенията извън територията на гр. Варна; 
Чл. 6 Възложителят предварително се запознава с летателните възможности на екипа на Изпълнителя чрез показани преди това 
демо видеа или снимки и няма право на претенции ако крайният продукт не удовлеторява Възложителя. 
 
          III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 7  Да осигури професионално компетентно лице и необходимото оборудване (безпилотен летателен апарат – минимум 2 (два) 
броя, видеокамера, стойка и пр.) за заснемане на обекта; 
Чл. 8 Предварително Изпълнителя трябва да разполага с изготвен от Възложителя план на полетите, гледни точки и сцени, които 
трябва да бъдат заснети. От Възложителя да се изработи и предостави на Изпълнителя конкретен план за полети и снимки, който 
стриктно да се спазва от двете страни (дата, час и подобни), като при лошо време може да се избере още един резервен ден, а 
Възложителя дължи допълнително разноски за него на Изпълнителя за дневни, транспортни и други разходи, свързани с 
изпълнението на възложението; 
Чл. 9 По преценка на оператора на машината, може да откаже да лети в определени ситуации или да откаже да изпълни 
определен вид кадри, които счита, че са рискови за безопасността. 
Чл. 9   (1) При полет около хора или следене на движение на човек, Изпълнителя винаги има право да откаже полет ако не 
отговаря на условията за безопасност.  
Чл. 10 Да предостави заснетия видеоматериал на външна памет, ако е възможно физически, чрез някоя от платформите за 
споделяне на големи файлове като WETranfser, Dox.bg, PCLOUD, или посочен от Възложителя FTP Server, за ползване от 
Възложителя за нуждите на проекта; 
Чл. 11 Да предостави авторските права на записа на Възложителя;  
      Чл. 11(1) Изпълнителя има право да използва малки части от заснетия материал в своите web-сайтове и платформи с цел 
демонстриране възможностите на летящите платформи, след поставянето на логото на Възложителя и Изпълнителя върху видео 



или фотоматериала. При нежелание от страна на Възложителя части от тези материали да се използват от Изпълнителя, той 
трябва писмено или чрез ел. поща да уведоми ясно Изпълнителя за това в деня  на пдписването на настоящия договор. 
Чл. 12 Изпълнителя има право да получи възнаграждение, в размер на упоменатото в Чл. 15 за всички изработени и заснети 
материали или допълнителни суми за възникнали допълнителни непредвидени разходи, платими до 3 (три) дни след 
представянето от Изпълнителя на разходно-оправдателни документи (фактури); 

Чл. 12 (1) Изпълнителя има право да получи допълнително възнаграждение за труд, дневни и пътни разноски от 
Възложителя при изпълнение на специална поръчка за заснемане на конкретно събитие; 
Чл. 13 При положение, че района, в който се работи има наличие на голям брой хора, Възложителя се задължава да осигури на 
Изпълнителя физическа охрана за целия преиод на съвместна работа с цел да не се допускат хора, неангажирани с летателните 
апарати с цел безопасността на хората и летателните апарати. При невъзможност на Възложителя да осигури такава охрана, 
Изпълнителя я осигурява сам, като Възложителя се задължава да заплати допълнитено възнаграждение, което се договаря 
допълнително; 
Чл. 14 Изпълнителя е задължен да има валидна полица ГО към трети лица, свързана с употребата на БЛА. При настъпване на 
застрахователно събитие Застрахователя ще обезщети Застрахования за всички суми, които бъдат предявени като съдебни 
искове към Застрахования и които той ще трябва да заплати като компенсации до размера на договорения лимит в 
застрахователната полица, в резултат на телесно увреждане или щети от инцидентно увреждане на имущество, причинени пряко 
от Застрахования БЛА или от падащи от него части или предмети. 
 
 
          IV. ЦЕНИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ 
 
Чл. 15 Стойността по настоящия договор е ....... лева крайна цена (словом: .........), която сума включва всички разходи на 
Изпълнителя за извършване на услуга. В цената не е включен ДДС, тъй като Изпълнителят не е регистрирано по ДДС юридическо 
лице; 
 Чл. 15 (1) Изпълнителя започва работа по проекта само след получаване по банков път 100% авансово на договорената в 
Чл. 15 стойност на проекта; 
Чл. 16  В случай, че е аваносвата сума е платена частично, плащането на цялата сума по проекта ще се извърши по банков път на 
датата на подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура от Изпълнителя. В случай, че плащането не бъде 
извършено в същия ден, изпълнителя има право да не предаде заснетия видео или снимков материал до датата на получаване на 
договорената в договора сума; 
Чл. 17 Срокът на договора, в т.ч. предоставяне на услугата и окончателното плащане - е от датата на подписването му до .........г. 
включително. Ако до датата, посочена по-горе, Изпълнителя не е получил ясен и категоричен отговор от Възложителя за 
концепцията за видео или фотоматериала, Изпълнителя предава по упоменатия в текущия договор ред и начин на Възложителя 
заснетия до момента материал без парво на претенции от страна на Възложителя. 
 

          V. СИСТЕМА НА ОТЧИТАНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ 

Чл. 18 Всички плащания по този договор се извършват след представяне на разходно-оправдателни документи от Изпълнителя на 

Възложителя; 

Чл. 19 Възложителя изплаща дължимата сума на изпълнителя след получаване на разходно-оправдателните документи (фактури) 

по банкова сметка: ....................... 

 

          VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 20 За един работен ден на Изпълнителя се счита ангажимент от 8 (осем) астрономически часа в интервала 6:00 – 19:00 и общ 

престой на машината във въздуха 1 (един) час и 15 (петнадесет) минути. Работния ден включва транспортирането в двете посоки 

до и от обекта, който трябва да бъде заснет, предполетната и следполетната работа на машините. На всеки 18 (осменадесет) 

минути полет се полагат между 40 (четиридесет) и 60 (шестдесет) минути за охлаждане на акумулатори, почистване на машината, 

и други сервизни дейности, свързани с безопасността, почивка на оператора и асистента му, разбор на изминалия и разчет на 

следващия полет; 

 Чл. 20 (1) При извършване на същите дейности в тъмната част на денонощието – в интервала 19:00 – 6:00, над водни 

повърхности, рискови терени или хора, тарифата за таксуване на един работен ден на Изпълнителя се завишава със 100%; 



              Чл. 20 (2) Ако в рамките на един работен ден се наложи машината да лети над упоменатия в чл. 20 престой във въздуха, 

Възложителя заплаща допълнително всяка започната батерия на машината на стойност минимум 300 лева, в зависимост от 

сложността на маневрите и разчета на полета;  

Чл. 21 При полети в планински и други райони и неналичие на достатъчно GPS, Glonas спътници и други фактори, спомагащи 

стабилната работа на машината, Възложителя се запознава с проблемите от Изпълнителя и съответно ако полета се извърши при 

гореупоменатите условия и кадрите не удовлетворяат Възложителя, той няма право на рекламация; 

Чл. 22 При всички положения и условия, независимо от вида на кадрите, продължителността на полета или част от него, по 

преценка на екипа на Изпънителя, може да откаже да извърши полета и Възложителя не може да претендира за възстановяване 

на средства за това; 

Чл. 23 Ако машината е извън видимия хоризонт на оператора, минималната височина, на която може да се работи е 200 метра;    

Чл. 24 При невъзможност на физическо разписване на настоящия договор, подари отдалеченост на страните, размяната на 
писмено съгласите чрез служебна е-mail коресподенция, се счита за приемане на всчики условия по него. 
 
 
          VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 25 При неспазване на сроковете по чл. 16 и чл. 17 от този договор Възложителят дължи неустойка в размер на 3% за всеки ден 
забава, но забавата не може да продължава повече от 15 дни; 
 
Чл. 26 В случай на възникване на "форсмажорни обстоятелства", породени от събития, станали след сключването на договора и 
възпрепятстващи изпълнението на задълженията на страните по този договор, сроковете за изпълнение ще бъдат удължени с 
времетраенето на форсмажорните обстоятелства, при взаимно писмено съгласие на страните. Всяка една от страните е длъжна да 
уведоми другата страна за възникването и прекратяването на форсмажорно събитие до 10 дни от датата на възникването 
(прекратяването) му, независимо от характера му. За "форс мажор" се счита война, природно бедствие, технически проблем и 
други събития, извън контрола на страните по този договор. 
 
Чл. 27 Изпълнителя не носи отговорност за щети, настъпили за Възложителя или трети лица в следствие, че Възложителя не се 
съобразява с разпоредбите на Изпълнителя за безопасност на полета на безпилотния летателен апарат или в следствие на 
инциденти, независещи от Изпълнителя: дефектна батерия, дефектен контролер, дефектени мотори и други системи на 
летаталния апарат, които са дефектирали по време на полет; 
 
Чл. 28 При настъпване на инцидент с безпилотния летателен апарат в следствие на авария или грешка на Изпълнителя и/или 
дефектни компоненти, щетите от загубата на летателния апарат остават за сметка на Изпълнителя, освен в случайте, в които 
Възложителя със своите действия, бездействие или незачитане на инструкциите за безопасност на Изпълнителя е допринесъл за 
разрушаването на летателния апарат; 
 
Чл. 29 Ако Възложителя със своите действия, бездействие или незачитане на инструкциите за безопасност на Изпълнителя е 
допринесъл за разрушаването на летателния апарат, поема цялата стойност на щетите по него, плюс щетите, нанесени на трети 
лица ако има такива; 
 
Чл. 30 Изпълнителят възстановява на Възложителя авансово платените суми по проекта ако поради технически причини или 
атмосферни условия не могат да бъдат извършени полети в насрочената дата или се насрочва нова дата за полети; 
 
Чл. 31 Изпълнителя има право да си приспадне част от авансово платените суми ако е направил невъзвратими разходи за 
предполетна подготовка, транспортни разходи и други, но поради независещи от Изпълнителя причини полети не могат да се 
извършат в насрочената за полети дата; 
 
Чл. 32 Ако при оглед на района, в който е възложено да се извърши заснемане, ситуацията не съвпада с предвартелно 
уговорените условия, Изпълнителя има право да откаже ангажимента, при възстановяване на полученото възнаграждение, след 
удържане на транспортни разходи и други, нужни за изпълнинеито на ангажимента до момента, или да предложи на Възложителя 
нов летателен план ако условията позволяват; 
 
Чл. 33 При нужда от възстановяване на получени суми по този договор, изпълнителя е длъжен да направи това в рамките на три 
работни дни от датата на отпадане на ангажимента.  
 
          VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 34 Неразделна част от този договор е приемо-предавателния протокол. 



 
 
Настоящия договор се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра за всяка една от страните по него.  
 
  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
                                                                                                                           ИМПАКТ ПРЕС ГРУП ЕООД 
Директор:_________________     Управител: 
                           ()                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 
 

Днес  ................. се състави настоящия протокол в изпълнение на договор №  ..... / ........г. Възложителят приема без забележки от 
Изпълнителят предмета на поръчката по чл. 1 от договора  " Предоставяне на  услуги   за видеозаснемане .........  
 
 
Приел:                                                                                  Предал: 
(.....................)                                                                      ( 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 
 

Днес  ..........г. се състави настоящия протокол в изпълнение на договор №  .... / ........г. Възложителят приема без забележки от 
Изпълнителят предмета на поръчката по чл. 1 от договора  " Предоставяне на  услуги   за видеозаснемане на“ 
 
 
Приел:                                                                                  Предал: 
(.............................)                                                               
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 
 

Днес  ..........г. се състави настоящия протокол в изпълнение на договор №  .... / ........г. Възложителят приема без забележки от 
Изпълнителят предмета на поръчката по чл. 1 от договора  " Предоставяне на  услуги   за видеозаснемане на“ 
 
 
Приел:                                                                                  Предал: 

(.............................)                                                               
 
 


