Договор
за
разработка на приложение за изпращане на
масови съобщения по WhatsApp
Днес, ……………………г. в гр.София, между:
1. ……………………, ЕИК: ……………………, със седалище и адрес на
управление гр.………………………………………………………………,
представлявано от …………………………………………, наричано по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. КЛИЪРКОУД ООД, ЕИК: 200370188, със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, ул. “Димчо Стаев 29”, ет. 3, ап. 6,
представлявано от Ива Пенкова Колева, наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за
следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
да изработи ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ
ПО WHATSAPP (ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ), срещу възнаграждение, на свой
риск и, съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Предметът на договора е описан като характеристики и
специфики в Приложение 1 (План на разработка на приложение за
изпращане на масови съобщения по WhatsApp), което е неразделна част
от този договор.
ІІ. СРОКОВЕ
Чл.2.(1) Договорът поражда своето правно действие от датата на
подписването му.
(2) Поръчката ще бъде изпълнена в срок от един календарен месец от
подписването на договора, а именно до ……………………г.
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III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) За изпълнението на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
6000 /шест хиляди/ лева.
(2) Договорената в настоящия член цена се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
както следва : 6000 /шест хиляди и лева/ без ДДС - до три дни след
приключване на работата, което се удостоверява с надлежен протокол и
след издаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура за получаване на
сумата.
(3) Възнаграждението е платимо по банков път:
Банка: ДСК
IBAN:

BG11STSA93000021895411

BIC:

STSABGSF

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изработи точно предмета на договора, така че той да отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за функционалност и уговорените
специфики;
2. Да представи изработеното в уговорения срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
одобрение;
3.
Изпълнителят носи пълна отговорност за работата на своите
работници и служители, както и за работата на привлечените от него
подизпълнители, включително когато последните са одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да търси и получи уговореното в настоящия договор възнаграждение по
определеният начин, срокове и условия;
2. Да търси и получи необходимата за точното изпълнение на работата
информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на сключването на този
договор;
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ винаги, когато това е
поискано, с цел точното изпълнение на предмета на договора;
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2. Да подпише приемо-предавателен протокол за одобрение на предмета
на договора, в случаите, когато изработеното отговаря на всички негови
изисквания съгласно поръчката;
3. Да плати определеното в договора възнаграждение по посочения в
договора начин, срокове и условия.
VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл. 6. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга, когато не са
изпълнили свои задължения по този договор, поради настъпване на
непреодолима сила.
(2) Непреодолимата сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие от
извънреден характер, извън контрола на страните, което пряко засяга
изпълнението на задължение на страна по този договор, като наличието
на това събитие не е резултат на небрежност от съответната страна и не
може да бъде избегнато чрез предприемането на съответните мерки от
тази страна. Страните отнапред дефинират, че приемат за непреодолима
сила следните неизчерпателно изброени събития: пожар, наводнение,
земетресение, обявена война или военни действия, тероризъм, бунтове,
граждански безредици, въстания, ефективни стачни действия и др.
(3) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила
страната, за която е налице такава (първа страна) е длъжна в тридневен
срок писмено да уведоми другата страна (втора страна).
(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е
вследствие на неположена грижа от първата страна или при полагане на
дължимата грижа то може или би могло да бъде преодоляно.
(5) При спиране на работата по нареждане на общински или държавен
орган, срокът на договора се удължава съответно, ако първата страна
няма вина за спирането.
(6) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната
алинея, продължи повече от 30 (тридесет) календарни дни и няма
признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да
прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.
Чл.7. Настоящият договор прекратява действието си между страните
освен с приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работата още и с неговото
разваляне, както и на основанията предвидени в настоящия раздел.
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Чл. 8. Настоящият договор се прекратява и в следните случаи:
1. При прекратяване дейността на някоя от страните;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3.Едностранно от всяка една от страните при открито производство по
ликвидация/несъстоятелност по отношение на някоя от страните–
незабавно от датата на постановяване на съответното съдебно решение.
VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ДЕКЛАРАЦИИ
Чл. 9 . Страните се споразумяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива
изключителното право да използва програмния продукт, създаден по този
договор. Той може да зарежда програмата, да я изобразява върху екран,
да я изпълнява, предава на разстояние, да я съхранява в паметта на
компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея,
ако тези действия са необходими за постигане на целта, заради която е
придобито правото да се използва програмата, включително и за
отстраняване на грешки.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може без съгласието на автора и без заплащане
на отделно възнаграждение:
1. Да изготвя резервно копие от програмата (програмния продукт), ако
това е необходимо за съответния вид използване, за който е създадена
програмата;
2. Да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за
определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е
нейн елемент, ако това става в процеса на зареждането на програмата,
изобразяването й върху екран, изпълняването й, предаването й на
разстояние или съхраняването й в компютърната памет;
3. Да превежда програмния код от една форма в друга, ако това е
безусловно необходимо за получаване на информация за постигане на
съвместимост на създадена компютърна програма (програмен продукт) с
други програми, при условие, че необходимата за тази цел информация не
е била предоставена в готов вид и че това се извършва само по
отношение на онези части от компютърната програма, които са
необходими за постигане на съвместимостта. Получената информация не
може да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна
програма несъществено отличаваща се от програмата, чийто програмен
код се превежда, както и за каквото и да е друго действие, което може да
накърни авторските права върху програмата.
Чл. 11. Прехвърлянето на изключително право за ползване и
разпространение по силата на този договор погасява правото на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да използва продукта, да го прехвърля, както и да го
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поправя, преправя, усъвършенствува и предоставя върху него
изключително право за използуване в полза на трети лица, освен ако не
получи изрично разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки отделен случай
на ползване.
Чл. 12. Прехвърлените права по този договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
включват правото му да ползва създадения програмен продукт в други
свои продукти, да го дообработва, преправя, разпространява на
съответните носители, да го рекламира, да го съхранява в паметта на
компютър и излага в интернет пространството, да ги разпространява по
своя преценка.
Чл.13. С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
а/ не са му известни претенции на трети лица относно авторството или
правото на използване на продукта, като изключение правят лицензите на
описаните в Приложение 1 програми, които ще се използват като
неизменна част при създаването на продукта.
ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 15. (1) Страните се споразумяват, че без изричното писмено съгласие
на насрещна страна по договора, няма да използват нейното име,
отличителни белези на предлаганата от нея услуга/и, марки, промишлени
образци, символи и/или лого с цел търговска дейност или нелоялна
конкуренция.
(2) Страните се споразумяват да не предприемат противоправни действия
по отношение на регистрирани марки и/или отличителни белези на услуга/
и на своя съконтрагент по договора, респективно негови свързани лица по
смисъла на Търговския закон, освен ако регистрациите или заявките
нямат за цел умишлено да доведат до загуби или заблуда на
потребителите по отношение произхода на стоките или услугите,
предлагани от някоя от страните
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да ползва с рекламна цел и за създаване на
добро име логото и символите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в свои презентационни
продукти, с цел да представи имиджовата си насоченост, след като го
уведоми за това и получи съответното разрешение.
Чл. 16. Споровете между страните, възникнали по повод изпълнение,
тълкуване, прилагане, прекратяване и/или разваляне на договора се
уреждат по пътя на взаимните преговори.
Чл. 17. По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото търговско и субсидиарно гражданското
законодателство на Република България.
Page 5
! of 8
!

ClearCode Ltd.

Чл. 18. (1) Двете страни определят следните свои надлежни
представители и адреси за кореспонденция в случаите, предвидени в
този договор:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: e-mail: .........................................., адрес:
София, ........................................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: e-mail: contacts@clearcode.bg, адрес: гр. Стара Загора,
ул. “Димчо Стаев” 29, ет.3, ап.6
(2) За писмено уведомяване по смисъла на настоящия договор се
счита кореспондентска пратка с известие за доставяне; електронен
документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния
подпис, изпратен по начин, че от получено обратно известие автоматично
генерирано от общоупотребима информационна система, безспорно да
може да бъде удостоверено доставянето на документа в операционната
система на адресата; или факсимилно съобщение.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните, и се подписа както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………

……………………

/…………………………………………/

/Ива Пенкова Колева/
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Приложение 1
План за
разработка на приложение за изпращане на
масови съобщения по WhatsApp
Реализация
Функции
• устройства
• опорни
• по периферията
• ОС
• софтуер за управление и мониторинг
• настройка, запазване и качване конфигурациите върху устройствата
• пускане, спиране и рестартиране
• мониторинг състоянието на устройствата в мрежата

Употреба
Приложението ще предостави програмна интерфейсна повърхност за
външно извикване на неговите функции, с цел употреба на разработените
модули

Обща архитектура
• WhatsApp модул
• Програмен интерфейс

Резултат
Изготвени продукти
• Изпълним файл с компилираното приложение
• Изходен код
• Техническо ръководство, описващо употребата на програмния
интерфейс, разгръщането и администрирането на приложението
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Внедряване
Приложението ще бъде разгърнато в рамките на инфраструктурата на
Възложителя във вид, подходящ за експлоатация

План на изпълнение
1. Анализ на наличната инфраструктура, върху която ще бъде разгърнато
приложението
2. Разработка
3. Провеждане на първоначални тестове
4. Внедряване при Възложителя
5. Извършване на приемни тестове

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………

……………………

/…………………………………………/

/Ива Пенкова Колева/

Page 8
! of 8
!

ClearCode Ltd.

