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   ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ 

     София 1606, ул. „К.Иречек” 17, тел/факс 9547340, 9534136, www.invitro.bg 

_____________________________________________________________ 
 

 

ДОГОВОР № ......./2011 
за получаване, oбработка, криоконсервация и съхранение на клетки, получени от 

кръв от пъпна връв 

 

Днес, .............................., 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 г.София, район 

“Красно село”, ул”Константин Иречек”17, представлявано от д-р Йосиф 

Марков Димитров, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна, и 

2. ...................................................................................................................................  

/собствено, бащино и фамилно име на майката/ 

 ЕГН............................., лична карта N ................................. изд. ......................... 

          и .................................................................................................................................. 

/собствено, бащино и фамилно име на бащата/ 

ЕГН.............................., лична карта N ................................. изд. ......................... 

 наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да получи, обработи, 

замрази и съхранява съгласно медицинските стандарти предоставената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кръв от пъпна връв (умбиликална кръв). Кръвта се получава при 

раждане на детето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се замразява за нуждите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С употребата на замразените клетки може да се разпорежда 

единствено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 

1.2 Мястото за съхранение е „Тъканна банка за стволови клетки и репродуктивни 

клетки и тъкани”  - г.София, ул. „Петър Берон” 5А 

 

 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ   
2.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно методите 

за получаване, обработка, замразяване и съхранение на клетките от кръв от пъпна 

връв. 

2.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави квалифициран персонал, който да 

получи, обработи и замрази клетки от умбиликалната кръв. 

2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обработи, замрази и съхранява клетките 

съгласно приетите стандарти и да предостави резултатите от анализа на кръвта и 

замразяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави замразените клетки или да осигури 

персонал и условия за тяхното размразяване при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ако се наложи те да бъдат използвани за лечение. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

е длъжен своевременно (в срок, не по-кратък от пет дни) да уведоми  
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като укаже точния адрес на лечебното заведение и името на 

лекаря, до които ще се изпратят клетките. 

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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при пропуски в съхранението в случаи 

на природни и социални бедствия. В тези случаи щетите се възстановяват в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от застрахователната компания, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

договор. 

2.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ десет дни 

предварително при планова операция и незабавно при спешно започнало раждане. 

2.8 При подписване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на      

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултатите от предварително проведените кръвни изследвания 

съгласно изискванията на Изпълнителната агенция по трансплантация (HIV I-II 

антитела, HBsAg, Anti HBc антитела, HCV антитела, Treponema Pallidum). В 

шестмесечен срок след замразяване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да повтори 

кръвните изследвания и да представи резултатите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В противен 

случай Договорът се прекратява по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.9 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 

2.10 При навършване на пълнолетие на детето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то става 

едноличен собственик на замразените клетки и решенията за тяхната съдба зависят 

от него. 

 

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати своевременно за извършената 

услуга /включително цената на използваните консумативи и реагенти/. Формата на 

заплащане е по договаряне. 

3.2 При забавяне на плащането шест месеца след насрочената дата и липса на 

допълнителна договореност между страните съхраняваните клетки могат да бъдат 

унищожени. 

3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово сумата от 3000 /три 

хиляди/ лева. Така внесената сума покрива разходите по процедурата и 

съхранението на клетките за първите три години. 

3.4 Всяка следваща година ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща по 120 /сто и двадесет/ Евро 

годишно за съхранение, като сумите се внасят авансово от датата на настоящия 

Договор. 

3.5 В случай на виновни действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

процеса на съхраняване на стволовите клетки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

обезщетение в размер на реално причинените вреди, но не повече от платеното от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.3.3. и т.3.4. от настоящия Договор и законната за периода 

лихва. 

 

4. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
4.1 Договорът се сключва за срок от ..... години, считано от датата на подписването 

му. 
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4.2 След изтичане на срока по предходната алинея Договорът може да бъде 

продължен 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 шестмесечно писмено 

предизвестие при неизпълнение клаузите на Договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да съхранява клетките, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати съхранението по 

време на предизвестието. 

4.5. Ако след раждането, в резултат на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

изследване на стволовите клетки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи: 

 Понижена жизненост на стволовите клетки (по-малко от петдесет 

процента); 

 Ниско процентно съдържание на стволови клетки в единица кръв (не 

съответстващо на референтните граници за CD34+); и/или 

 Невъзможност да се вземе минимално необходимо количество кръв 

от пъпната връв (30 /тридесет/ милилитра), 

процедурата се прекратява след предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не 

се продължава със съхраняване на Стволовите клетки чрез замразяване. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща единствено цената на консумативите, 

изразходвани в процеса на получаване на кръвта и проведените изследвания. 

 

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

5.1 Унищожаването на съхраняваните клетки става след писмено уведомление на 

една от страните и в тяхно присъствие, при което се съставя протокол. Присъствие 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се изисква, когато клетките се унищожават след период от 

шест месеца неплатени вноски. 

5.2 За неуредените в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданското 

законодателство. 

 

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

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

Адрес на възложителя:....................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Тел. за контакти: ............................................................................................................... 

 

 

Уникален идентификационен номер /УИН/ на пробата: .......................................... 


