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УСЛУГИ
АВТОРСКИ ПРАВА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
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1.1.Типове услуги:

Пакет 1:
Проектен процес - “Продуктов дизайн и разработка:
•	 Етап: “Концептуална разработка”
•	 Етап: “3Д моделиране”
•	 Етап: “Модели и прототипи”
•	 Етап: “Адаптиране за производство”

Пакет 2:
•	 Етап: “Концептуална разработка”
•	 Етап: “3Д моделиране”
•	 Етап: “Модели и прототипи”

Пакет 3:
•	 Етап: “Концептуална разработка”
•	 Етап: “3Д моделиране”

Пакет 4:
•	 Етап: “Концептуална разработка”

Пакет 5:
•	 Консултации

1.2. Часови ставки и срокове:
1. Етап: “Концептуална разработка”: 
Часова ставка: 110 лв. / час 
Времетраене на етапа: Минимален срок – 4 месеца. 

2. Етап: “3Д моделиране”:
Часова ставка: 110 лв. / час 
Времетраене на етапа: Минимален срок – 4 месеца. 
Процес и времетраене на етапите: Минималният срок от 4 месеца важи за всеки отделен етап 
- Етап: “Концептуална разработка“ и Етап: “3Д моделиране”. Общата продължителност на 
двата етапа е 8 месеца и не подлежи на съкращаване, независимо от типа проект. Ако се 
налага удължаване на времетраенето на двата етапа, се провеждат предварителни разговори 
и консултации, преди оформянето и подписването на споразумения и договори. Когато се 
уточнява възможния срок за изпълнение се вземат под внимание: целите и приоритетите на 
проекта; областта и тематиката на проекта; разработката на основния дизайн; решаването 
на съответните проблеми; създаването на продуктова идентичност; основните изисквания 
и характеристики, които са заложени в проекта и т.н. Комуникацията между възложител и 
изпълнител и очаквания краен резултат от двете страни, се синхронизира преди и по време на 
двата проектни етапа. Определянето на времетраенето на разработката не трябва да лишава 
проекта от качеството на крайния резултат и да нарушава процеса за достигането му.  
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3. Етап: “Модели и прототипи”:
Часова ставка: 130 лв. / час 

Процес и времетраене на етапа: Период за изграждане на Етап: “Модели и прототипи” не може 
да се определи с точност, в тази фаза на проектния процес. На база на изминатите два етапа - 
Етап: “Концептуална разработка“ и Етап: “3Д моделиране” и произлезлите от тях продуктови 
скици и 3Д модел, се изгражда план за разработката на съответния етап и времетраенето му. 
Този етап е възможно да продължи от 8 до 24 месеца - в зависимост от типа проект, област 
на приложение, технически характеристики, очакван краен резултат, приоритети и цели на 
проекта. Крайната цел на разработка е изграждане на основен прототип. Времетраенето 
на Етап: “Модели и прототипи” се определя от необходимия брой модели и прототипи, за 
достигане на крайната цел - основен прототип. Всичко това обхваща: избор на производствени 
технологии и материали; избор на подизпълнители, офериране и определяне на себестойността 
на етапа; изминаване на подетапите и съпътстващите ги в тях промени и възникнали проблеми; 
съобразяване с изискванията и характеристиките на проекта. Комуникацията между възложител 
и изпълнител е от съществено значение, с оглед на обсъждането и анализа на всеки подетап, 
който се изминава. Времетраенето на етапа, целите на проекта и очаквания краен резултат е 
важно да се синхронизират преди и по време на Етап: “Модели и прототипи”.

4.”Етап: Адаптиране за производство”: 
Часова ставка: 130 лв. / час 

Процес и времетраене на етапа: Не може да се определи и планира в тази фаза на проектния 
процес - “Продуктов дизайн и разработка”. Без последователното изминаване и завършване на 
предходните етапи, в съответната последователност - Етап: “Концептуална разработка“,  Етап: 
“3Д моделиране” и Етап: “Модели и прототипи”. Това е фаза, в която се извършват интензивни 
консултации, основни анализи и обсъждане на получените резултати от предходните три 
етапа. Основната цел на етапа е разработка на предпроизводствен прототип. Завършването 
на този етап, под формата на предпроизводствен прототип, оформя основата за предстоящите 
и бъдещи процеси, които не са част от настоящия проектен процес - “Продуктов дизайн и 
разработка”. Разработката на Етап: “Адаптиране за производство” и времетраенето ѝ, се 
обсъжда между възложител и изпълнител, след като се проведат съответните процедури: 
съвместна работа и консултации със специалисти, подизпълнители и компании в различни 
сфери; избор на производствени технологии и материали; подбор и избор на производители; 
консултации и комуникация, с цел определяне на производствената себестойност за изработка 
на предпроизводствен прототип; определяне на основни производствени, технически, 
икономически и маркетингови характеристики и изисквания; изграждане на план за разработка 
на предпроизводствен прототип. 
ВАЖНО: Работните дни в месеца, необходими за разработка на проект, варират в диапазона 
20-23 дни, в зависимост от месеца през годината. Преди стартиране на цялостния проектен 
процес - “Продуктов дизайн и разработка”, се уточняват общия брой работни дни и часове за 
първите два етапа от процеса - Етап: “Концептуална разработка“ и Етап: “3Д моделиране”. 
Необходимите работни дни и часове за другите два етапа от проектния процес - Етап: “Модели 
и прототипи” и Етап: “Адаптиране за производство”, се обсъждат в по-напреднала фаза на 
разработката. За всички етапи от процеса важи изискването за минимално количество работни 
часове, необходими за разработката на конкретен проект - 4 часа / ден. Посочените работни 
часове са задължителен минимум и не подлежат на редуциране.
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5. Консултации:
Цена: 150 лв. / час 

Услугата обхваща разговори, обсъждания, анализи и насоки. Запознаване с проектен процес 
и етапи; методи за разработка на проекти и изделия; проектни принципи и похвати. Насоки 
за изграждане на дадена идея или проект, подход към решаване на проблеми и създаване 
на възможности за развитие. Анализи и мнения за конкретни идеи, проекти и продукти - 
обсъждане на продуктова идентичност; производствени технологии и материали; насочване 
към специалисти, подизпълнители и компании в различни сфери - прототипиране, производство 
и др. 
Това е тип услуга, в чиято основа са знания, практически умения, опит и развитие, в области 
като: продуктов дизайн и разработка; индустриален дизайн; продуктови иновации; разработка 
на проекти; изработка на поръчкови продукти; разработка на модели и прототипи; единично и 
дребносерийно производство на изделия. 
Консултациите като услуга нямат задължителен елемент на съвместна дейност и не са 
директно свързани с проектен процес - “Продуктов дизайн и разработка”. Те не обхващат нито 
един от етапите в конкретика като тип услуга: Етап: “Концептуална разработка“ - разработка 
на продуктови скици; Етап: “3Д моделиране” - проектиране на 3Д модел; Етап: “Модели и 
прототипи” - разработка на модели и прототипи за достигане на основен прототип; Етап: 
“Адаптиране за производство” - разработка на предпроизводствен прототип.
Таксуването стартира от момента на започване на консултациите, със съответната часова 
ставка - 150 лв. / час. Независимо дали консултацията ще продължи един астрономически час, 
или по-малко, се стартира със съответната такса. След изтичане на първия астрономически час 
от консултирането и навлизането в следващ такъв, се таксува вторично със съответната часова 
ставка, например: Ако консултацията приключи след два часа и десет минути, дължимата сума 
е 450 лв. (150 лв. * 3 часа). 

2. Изпълнение на услуги и дялово участие: 
2.1. Изпълнение на услуги и прехвърляне на ексклузивни авторски права:

2.1.1.Плащания на дължими суми за услуги:
При съставени и подписани споразумения и договори, между възложител и изпълнител, 
се изплаща капаро в размер на 70% от стойността на услугата, за съответния етап, който 
се изпълнява - Етап: “Концептуална разработка”,  Етап: “3Д моделиране”, Етап: “Модели и 
прототипи” или Етап: “Адаптиране за производство”. Това важи за всички пакети от услуги. 
При приключване на съответния етап се доплащат 30% от остатъчната сума. Едва след 
изплащането на остатъка от стойността на изминатия етап се преминава към следващ такъв. 

2.1.2.Прехвърляне на ексклузивни авторски права:
Ако възложителят на проекта желае да получи ексклузивни (изключителни) авторски права 
над разработката на изпълнителя, се изплаща стойността им на същия. Дължимата сума за 
изплащане на авторските права е напълно самостоятелна процедура и се разграничава от 
всички други дължими суми, отнасящи се до изпълнението на съответните услуги от страна 
изпълнителя. Общата стойност на авторските права, които трябва се изплатят към изпълнителя 
на разработката, е процедура, към която се оформя отделно споразумение. Изчисляването 
на авторските права се извършва на база на два от етапите от проектния процес - Етап: 
“Концептуална разработка” и Етап: “3Д моделиране”. Това важи за съответните пакети от 
услуги -  “Пакет 1”, “Пакет 2” и “Пакет 3”, в които участват конкретните два етапа. Единствено 
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в “Пакет 4”, където участва само Етап: “Концептуална разработка”, се променя стойността 
за изплащане на авторските само за един етап. След приключването на посочените етапи, 
независимо от типа пакет от услуги, се изплаща дължимата стойност за авторски права над 
разработката. Общата сума, която се получава в рамките на 8 месеца - минималният срок за 
изпълнение на двата проектни етапа (4 месеца + 4 месеца), се умножава по 8 (минималният 
период обхващащ двата проектни етапа - 8 месеца). 

Пример за изчисляване на крайна стойност, с цел прехвърляне на ексклузивни авторски права, 
възникнали при разработка на проект, от страна на изпълнителя: Часова ставка за двата 
проектни етапа е: Етап: “Концептуална разработка” - 110 лв. / час; Етап: “3Д моделиране” - 110 
лв. / час. Времетраенето на дневната разработка по съответен проект е 4 часа / ден. Дневната 
часова ставка се умножава по 4 часа / ден и се получава сума в размер на 440 лв. Тази сума се 
умножава според броя на официалните работни дни в месеца, а те варират в диапазона 20-23 
работни дни, в зависимост от месеца през годината. Във връзка с примера се взема осреднена 
стойност в размер на 21 работни дни и се умножава по 440 лв. - получава се обща месечна 
сума в размер на 9240 лв. Тази сума се умножава по минималния срок - 8 месеца - необходим 
за разработката на двата етапа, и се получава сума в размер на 73 920 лв. Съответната сума 
се умножава по 8 ( 8 месеца - минималният срок за изпълнение на двата проектни етапа) и се 
получава крайна сума за придобиване на ексклузивни авторски права над разработката - 591 
360 лв. 

ВАЖНО: В примера е взет под внимание минималният срок за изпълнение на двата проектни 
етапа (8 месеца), но е възможно срокът за изпълнение им да се увеличи - това увеличава и 
крайната стойност, за придобиване на изключителни авторски права над разработката. Всички 
подробности свързани със срокове и процедури се уточняват в предварителни разговори и 
обсъждания, преди подписването на договори и споразумения, касаещи разработката на 
съответния проект. Условията за прехвърляне на ексклузивни авторски права над разработка, 
важат за пакети от основни услуги: “Пакет 1”, “Пакет 2” и “Пакет 3”.

Пример за изчисляване на крайна стойност, с цел прехвърляне на ексклузивни авторски 
права, възникнали при разработка на един проектен етап - Етап: “Концептуална разработка”: 
Часова ставка за съответния проектен етап е: Етап: “Концептуална разработка” - 110 лв. / час. 
Времетраенето на дневната разработка по съответен проект е 4 часа / ден. Дневната часова 
ставка се умножават по 4 часа / ден и се получава сума в размер на 440 лв. Тази сума се 
умножава според броя на официалните работни дни в месеца, а те варират в диапазона 20-23 
работни дни, в зависимост от месеца през годината. Във връзка с примера се взема осреднена 
стойност в размер на 21 работни дни и се умножава по 440 лв. - получава се обща месечна 
сума в размер на 9240 лв. Тази сума се умножава по минималния срок - 4 месеца - необходим 
за разработката на конкретния етап - Етап: “Концептуална разработка” Получава се сума в 
размер на 36 960 лв. Съответната сума се умножава по 4 (4 месеца - минималният срок за 
изпълнение на Етап: “Концептуална разработка”) и се получава крайна сума за придобиване 
на ексклузивни авторски права над разработката на съответния етап - 147 840 лв. 
ВАЖНО: В този случай крайната стойност за придобиване на изключителни авторски права 
е по-ниска. Това се отнася за “Пакет 4”, който включва единствено Етап: “Концептуална 
разработка”. Това разбира се изключва изпълнение на услуги за три от етапите, които обхващат 
проектния процес - Етап: “3Д моделиране”, Етап: “Модели и прототипи” и Етап: “Адаптиране 
за производство”. Този етап е изграден единствено от продуктови скици, обхващащи 
концептуалната разработка на проекта. За придобиването на авторските права над тях, се 
изчислява минимален срок от 4 месеца (ако той не бъде увеличен), отнасящ се до съответния 
етап - Етап: “Концептуална разработка”. 
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2.2. Изпълнение на услуги без прехвърляне на ексклузивни авторски права. Участие на 
изпълнителя в проекта на възложителя, под формата на дялово участие:

2.2.1.Плащане на предоставени услуги:
При съставени и подписани споразумения и договори между възложител и изпълнител, се 
изплаща капаро в размер на 70% от общата стойност на услугата, за два от етапите в проектния 
процес - Етап: “Концептуална разработка” и Етап: “3Д моделиране”. При приключването на 
съответния етапи се доплащат 30% от остатъчната сума. Стойността на следващите два етапа 
от проектния процес - Етап: “Модели и прототипи” и Етап: “Адаптиране за производство” не 
се заплаща, но участието на изпълнителя в тяхната разработка и развитие продължава. Тази 
форма на дялово участие важи за пакет от услуги, включващ целия проектен процес-“Пакет 1”. 
В този случай изпълнителят има равни права в интелектуалната/ните собственост/и и равно 
дялово участие под различни форми, с останалите участници в проекта. Възложителят е 
задължен да допусне изпълнителя до дялово участие в проекта, чрез съответните споразумения 
и договори, които се сключват преди стартирането на проектния процес - “Продуктов дизайн 
и разработка”. Изпълнителят продължава разработката и изминаването на етапите в проекта, 
които обхващат проектния процес.

2.2.2. Права и дялово участие на изпълнителя: 
Ако възложителят на проекта не желае да получи ексклузивни авторски права над разработката, 
включваща съответните продуктови скици от Етап: “Концептуална разработка” и 3Д модел, със 
съответните файлове от Етап: “3Д моделиране”, изпълнителят става автоматично равноправен 
участник в проекта, на база предварително оформени и подписани споразумения и договори. 
Това се извършва непосредствено преди стартиране на проектния процес, чрез подписване 
на съответната документация от двете страни - възложител и изпълнител. Всичко това е 
част от условието при неизплащане на ексклузивни авторски права, на изпълнителя. Той има 
равни права и участие във всички предстоящи стъпки на развитие, потенциал, евентуална 
реализацията и печалби, произтичащи от разработката на проекта. Изпълнителят не участва 
с никакви финансови и материални активи. Неговото участие е под формата на интелектуален 
труд - знания, умения, практически опит, консултации, проектиране и разработка, добавяйки 
към проекта стойност, потенциал и развитие. В този случай изпълнителят има равен дял в 
произтичащите от това: реализация на цялостната идея; суми от сключване на договори 
и споразумения за отдаване на на частичен лиценз или продажба на проекта; равен 
дял, при участие на инвеститори и сключване на договори в тази връзка; реализация на 
маркетингова стратегия; дял от печалби, продажби на продукти, дългосрочна рентабилност 
и т.н. При негативно развитие или забавяне на реализацията на проекта в дългосрочен план, 
изпълнителят осъзнава произтичащите от това: бавна разработка и развитие на цялостната 
идея; бавна, ниска или никаква възвръщаемост в дългосрочен план; липса на инвеститорски 
интерес към проекта; липса на интерес към крайния продукт; бавна пазарна реализация или 
липса на такава и т.н. 

2.2.3.Права над интелектуална собственост: 
При неизплащане на ексклузивни авторски права, във връзка с разработката на двата етапа от 
проектния процес - Етап: “Концептуална разработка” и Етап: “3Д моделиране”, изпълнителят 
придобива равно дялово участие, с възложителя и останалите участници в проекта, над 
интелектуалната/ните собственост/и - индустриални дизайни, полезни модели и изобретения. 
Стартира се процедура за регистрация на интелектуална/и собственост/и и данните на всеки 
един от участниците в нея се вписват при оформянето на заявката. Документацията се подписва 
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собственоръчно от всеки един участник - възложител, изпълнител и други участници в проекта. 
Всеки един от участниците в заявката, ще има достъп до процедурата - получаване на известия, 
становища и съответния процес по регистрация на интелектуалната/ните собственост/и. При 
приключване на процедури и регистрация на съответната интелектуална/ни собственост/и, 
всеки от участниците ще получи свидетелства и сертификати за съучастие в интелектуална/и 
собственост/и. Те ще бъдат добавени към споразуменията, договорите и техническа 
документация, възникнали преди и по време на разработката на проекта. След подаване на 
заявката, нито един от участниците няма право самостоятелно да взема решения, отнасящи 
се към интелектуалната/ните собственост/и, без изричното съгласие на всички участници 
в нея. За всяка една процедура - преди и по време на регистрацията на интелектуалната/
ните собственост/и, се извършва обсъждане между съответните участници в нея. Всичко това 
важи и за процедури по отдаване на ексклузивни или неeксклузивни лицензионни права над 
интелектуалната/ните собственост/и - продажба или отдаване на лиценз, на производители, 
инвеститори или купувачи на интелектуална/и собственост/и и авторски права. Възложителят 
поема всички разходи по изготвянето на записка, заявка и последваща процедура по 
регистрация, както и използването на услуги на специалист по патентно право.

2.2.4.Типове дялово участие:

- Равен дял с възложителя и други участници в проекта, при евентуално набиране на средства, 
финансиране, участия на инвеститори и т.н. Участие и разпределение на равни дялове от 
представяне на проекта в интернет кампании, например: „crowdfunding”- Indiegogo, Kickstarter 
и други сходни по смисъл и предназначение уеб сайтове, портали и места с цел набиране на 
средства за развитие и реализация на проекта; участие в грантови схеми; дялово участие и 
сключване на договори за продажба на целия проект, на отделни материални или нематериални 
активи и придобивки от него и т.н.

- Равно дялово участие от нетната печалба след данъци, при пазарна реализация и продажба 
на продукти. Периодичността и формата на изплащането на сумата се договаря между 
съответните участници в проекта - на месечна или годишна база. Предоставяне на месечен 
и годишен отчет на изпълнителя, от страна на възложителя, придружена от съответната 
финансова и счетоводна документация - баланси, отчети, фактури и др.

- Други форми на дялово участие, които ще се обсъдят допълнително между възложител и 
изпълнител.

3. Обобщение:
Съдържанието има за цел информиране и запознаване с основните параметри и изисквания за 
предоставяне на услуги и осъществяване на съвместна дейност. Всички подробности и детайли, 
касаещи разработка на проект, сътрудничество и форми на съвместна дейност, ще се обсъдят 
извън рамките на уеб сайта -  делови срещи, обсъждане и анализ на съответния проект. Типът 
договорни отношения ще се уточняват между възложител и изпълнител, в предварителни 
разговори и консултации. Непосредствено преди стартирането на проекта и сключването на 
съответна форма на договор за съвместна дейност, двете страни е необходимо да сключат 
споразумение за конфиденциалност. По време на проекта участниците в него са задължени да 
спазват конфиденциалност, която обхваща цялостната му разработка. Документацията, която 
засяга разработката на съответен проект, не трябва да бъде разпространявана, презентирана 
и представяна без изричното съгласие, разрешение и одобрение от участниците в проекта.


