
ДОГОВОР № {%DOG_NUM%} 
 
   Днес, ……………. г. в с. Гърмен, между: 
 
1. „ГП-НЕТ” ЕООД, ЕИК 202914701, със седалище и адрес на управление: с. Гърмен, 
ул. „Първа” № 35А, представлявано от Управител Марияна Атанасова Петрелийска, 
чрез пълномощника Георги Тодоров Петрелийски, упълномощен с пълномощно от дата 
19.01.2022 г. - наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 
и 
 

2. Долуподписаният/ата/: …………………………………………………… с ЕГН: ………………………………., 
и постоянен адрес: …………………………………..………………….., Тел: ………………………………………, 
E-mail: ……………………………….., Адрес на доставка: ………………………………………………….., 
наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното: 
 
Чл.1. На основание този договор и „Общите условия за взаимоотношения с 
потребителите” (ОУ), Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши 

доставка на           следните услуги:…………………………………………………………………………………… 
Чл.2. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши проучване на техническата възможност 
за изпълнение на дейностите по чл.1 от настоящия договор до 2 (два) работни дни от 
датата на сключването му. 
(2) При наличие на техническа възможност, Изпълнителят е длъжен да достави 
услугата по чл.1 от договора в срок, посочен в ОУ. 
(3) Договора в частта му за извършване на далекосъобщителни и други услуги, може 

да се сключи за със срок, индивидуално договорен между страните, или като 
безсрочен. 
(4) Индивидуалният договор при общи условия между Изпълнителя и Възложителя се 
счита за сключен от датата на подписването му и влиза в сила в седем дневен срок 
след сключването му, или от момента на получаване на услугата . При предоставяне 
на крайно устройство от Изпълнителя, договорът влиза в сила от датата на 
сключването му. 
 
Чл.3.(1) Цените на услугите са определена за месец, както следва: …………… лв. 
(2) Изпълнителят се задължава да не променя цените на предоставяните на 
Възложителя услуги когато е уговорен срок съгласно чл.6, за срока на договора, при 
условие, че изпълнителят заплаща редовно - в пълен размер и в установения срок (в 
рамките на текущия месец) задълженията си към изпълнителя за ползваните услуги. 
(3) При условие, че Възложителят забави или не плати изцяло и в уговорения срок 

задълженията си към Изпълнителя за ползваните услуги за кой да е месец от срочния 
договор, Изпълнителя се освобождава от задължението си по ал.2. Финансовите 
отношения между страните в този случай се уреждат в съответствие с действащата 
Тарифа и ОУ, като Възложителят дължи възстановяване на ползваната отстъпка за 
срока по ал.3 
 
Чл.4. (1) Възложителя се задължава да плати цените по договора съгласно 
обявената и валидна ценова Тарифа. 
(2) Цените подлежат на промяна по ред, посочен в ОУ. 
 
Чл.5. За всички условия, неупоменати в този договор се прилагат действащите ОУ. 
 

Чл.6. Настощият договор се сключва за срок: ……………………….. 
 

Чл.7. (1) Договорът може да бъде прекратен при следните условия и 
срокове: 

1. С изтичане на договорения срок (при срочен договор). 



2. От Възложителя, с отправено до Изпълнителя 30 дневно писмено 
предизвестие при безсрочен договор. 

3. По взаимно съгласие на страните – незабавно. 

4. Едностранно, при наличие предвидените в ОУ случаи и условия. 

5. Едностранно от Възложителя, в рамките на първите 7 дни от 
сключване на договора, когато той не е влязъл в сила. В този случай 

не се дължи неустойка. 

6. В случай, че Изпълнителят престане да бъде предприятие, 
осъществяващо електронни съобщителни мрежи или услуги. 

7. Едностранно от Изпълнителя, при сключен безсрочен договор и 

неплащане на две поредни месечни абонаментни вноски. 
(2) Прекратяване на индивидуален договор от страна на абоната 

поради промени в общите условия не се допуска, когато измененията 

не засягат ползвани от абоната услуги. 

(3) При прекратяване на договора, Абонатът е длъжен в седем дневен 
срок да върне на Изпълнителя в изправно състояние предоставените 

му крайни устройства. В противен случай, Абонатът дължи плащане 

цената на устройствата, съобразно приемо-предавателния протокол. 
Чл.8. (1) При предсрочно прекратяване на договора от Възложителя, 

или от Изпълнителя по вина на Възложителя, последният дължи 

стойността на услугите за периода от датата на предсрочно 
прекратяване на договора до датата, на която е следвало да изтече 

срокът на действие на договора, ведно с неустойка в размер на 300.00 

лв. (триста лева). 

(2) За закъснели плащания се дължи неустойка, в размер на 1 % на 
ден, но не повече от 100 % от дължимата сума 

Чл. 9. (1) Изменение на клаузите на договора може да поиска всяка 

от страните в срока на действието му. 
(2) Изменение на договора може да се извърши и при наличие на 

форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при 

разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената 
му от закона компетентност 

(3) Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите 

само с допълнителни писмени споразумения 

(4) При наличие на колизия между ОУ и индивидуалния договор, се 
приемат условията на индивидуалния договор. 
 
Този договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от 
страните. 

 

 

 

 

ДОСТАВЧИК:_________________ 

(място за полагане на подпис на 

представител на изпълнителя) 
  

 

 

 

АБОНАТ:_________________ 

(място за полагане на подписа 

на абоната) 

Преди да положите Вашия 

подпис, моля да прочетете 

внимателно настоящия 

договор, както и 

приложимите общи условия 

на „ГП-НЕТ” ЕООД. 



Договорът влиза в сила: 
  
☐ от датата на сключване на договора 

☐ 7 дни след подписването на договора 

☐ от датата на получаване на услугата 

  

 

 

 

ДОСТАВЧИК:_________________ 

(място за полагане на подпис на 

представител на изпълнителя) 
  

 

 

 

АБОНАТ:_________________ 

(място за полагане на подписа 

на абоната) 

Преди да положите Вашия 

подпис, моля да прочетете 

внимателно настоящия 

договор, както и 

приложимите общи условия 

на „ГП-НЕТ” ЕООД. 

 
Възложителят се съгласява да получава повиквания, съобщения или електронна поща за 
целите на директния маркетинг и реклама, съгласно чл.261 от Закона за електронните 
съобщения. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. 

 

 

 

ДОСТАВЧИК:_________________ 

(място за полагане на подпис на 

представител на изпълнителя) 
  

 

 

 

АБОНАТ:_________________ 

(място за полагане на подписа 

на абоната) 

Преди да положите Вашия 

подпис, моля да прочетете 

внимателно настоящия 

договор, както и 

приложимите общи условия 

на „ГП-НЕТ” ЕООД. 

 
Възложителят декларира, че при и по повод изпълнение на настоящия договор Изпълнителя 
има право да се ползва от лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. 
Абонатът се задължава да уведомява писмено в срок до 14 дни Изпълнителя за настъпили 
изменения в идентификационните данни по т.2.2 от ОУ 

 

 

 

ДОСТАВЧИК:_________________ 

(място за полагане на подпис на 

представител на изпълнителя) 
  

 

 

 

АБОНАТ:_________________ 

(място за полагане на подписа 

на абоната) 

Преди да положите Вашия 

подпис, моля да прочетете 

внимателно настоящия 

договор, както и 

приложимите общи условия 

на „ГП-НЕТ” ЕООД. 

 


