
 ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ 
София 1750, ул. „Д-р Стоян Чомаков” 2, тел/факс 02/9547340, www.invitro.bg 

ДОГОВОР № ..../2016 
за криоконсервация и съхранение на човешка семенна течност 

Днес...................., 2016г., в г.София, се сключи настоящият Договор между: 

1. “Ин витро АГ медицински център Димитров” ЕООД, регистрирано от СГС, 
ФО по ф.д.№93/2005, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Красно 
село”, ул”Константин Иречек”17, представлявано от д-р Йосиф Марков Димитров, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна, и 

2.  ....................................................................... , УИН BGSOFRD06010816M00 
 /собствено, бащино и фамилно име на донора на сперматозоиди, УИН/ 

ЕГН ............................., лична карта №  ................. изд. ..............г./ МВР .......... 
 

наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга.  

Страните се споразумяха за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да обработи, замрази и 
съхранява съгласно медицинските стандарти предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
семенна течност. Пробите семенна течност се замразяват за нуждите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с тяхната употреба може да се разпорежда само той. 
1.2. Мястото за съхранение е „Тъканна банка за стволови клетки и репродуктивни 
клетки и тъкани”  - гр. София, Младост 1, ул.  „Д-р Стоян Чомаков” № 2 
1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя за замразяване ..... (.....) броя криовиалки x 2 мл 
семенна течност. 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ   
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно методите 
за обработка, замразяване и съхранение на семенната течност. 
2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави квалифициран персонал, който да 
обработи биологичния материал. 
2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обработи, замрази и съхранява пробите семенна 
течност съгласно действащите медицински стандарти. 
2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави замразената семенна течност или да 
осигури персонал и условия за нейното размразяване при поискване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако се наложи да бъде използвана за инсеминация. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно (в срок, не по-кратък от 14 дни) да 



уведоми  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като укаже точния адрес на лечебното заведение и 
името на лекаря, до които ще се изпратият пробите семенна течност. 
2.5. В случаи на затруднения при съхраняването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно, но в срок не по-кратък от 30 /тридесет/ 
дни, за да може последният да подсигури друго място за съхранение. 
2.6. При погиване или увреждане на съхранявания биологичен материал (семенна 
течност) в случай на природни и социални бедствия (настъпване на форсмажорни 
обстоятелства – природни: земетресение, пожар, наводнение; или социални: война, 
стачка, масови граждански безредици, терористични актове), които са в причинна 
връзка с това погиване или увреждане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност. 
2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е информиран за рисковете, съществуващи при 
криоконсервация, и няма да търси отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на 
неблагоприятно замразяване. Във връзка с т.2.1 от Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
подписва Декларация за информирано съгласие, която е неделима част от 
настоящият Договор. 

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от 250 /двеста и 
петдесет/ лева. Така внесената сума покрива разходите по процедурата на 
замразяване на семенната течност и съхранението � за шест месеца. Плащането се 
извършва по един от следните начини: 

1. По банков път в тридневен срок от подписването на този Договор, по сметка: 

„Инвитро АГ Медицински център Димитров” ЕООД 
IBAN: BG40 TTBB 9400 1521 0372 66 
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК АД; 

2. В брой, на адреса на медицинския център, в тридневен срок от подписването 
на този Договор 

3. Чрез пост терминал на адреса на медицинския център в тридневен срок от 
подписването на този Договор 

3.2 След изтичане на срока на договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за съхранение 
по 240 /двеста и четирдесет/ лева за период от една година. Сумата се внася в 
рамките на първия месец от новия период. 
3.3 При забавяне на плащането 30 (тридесет) дни след насрочената дата и липса на 
допълнителна договореност между страните съхраняваната семенна течност може 
да бъде унищожена. 

4. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
4.1. Договорът се сключва за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на 
подписването му. 
4.2. След изтичане на срока по предходната алинея ако не бъде прекратен  
Договорът се счита за автоматично продължен безсрочно по взаимно съгласие на 
страните.  
4.3. Договорът може да се прекрати преди изтичане на уговорения срок по взаимно 
съгласие на страните. 



4.4. Всяка от страните има право да прекрати Договора с 30 (тридесет) -дневно 
писмено предизвестие при неизпълнение клаузите на Договора, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява семенната течност, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
да заплати съхранението по време на предизвестието. 
4.5. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава повече от 30 (тридесет) дни относно заплащането на 
годишната такса за съхранение. 
4.6. В случай на виновни действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 
процеса на съхраняване на замразената семенна течност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
обезщетение в размер на реално причинените вреди, но не повече от платеното от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.3.1 и т.3.2. от настоящия Договор и законната за периода 
лихва. 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
5.1. Унищожаването на замразената семенна течност става след писмено 
уведомление на една от страните, при което се съставя протокол. Присъствие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се изисква при хипотезата на прекратяване на Договора по 
т.4.5. 
5.2. За неуредените в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданското 
законодателство. 
5.3. Договорът влиза в сила от момента на комулативното наличие на подписите на 
страните и осъществяване на плащането  по т.3.1. 

Настоящият ДОГОВОР е съставен в два екземпляра, по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Адрес на възложителя:................................. 
Тел. за контакти:............................... 
e-mail:…………………………………… 

Уникален идентификационен номер /УИН/ на замразените криовиалки 
семенна течност:  

SBGSOFRD06010816M00 
SBGSOFRD06010816M00 
SBGSOFRD06010816M00 

 


