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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГЛАСОВИ УСЛУГИ 

№........./ от ........./......../201... 

 

 

Сключен между  

 

НЕТ-КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ ЕООД, ЕИК 201354534, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, пл. 

„Хан Кубрат” № 1, ет.2, ап.1, представлявано от …………………………………………………… в качеството му на 

……………………………, по нататък наричано Доставчик или НЕТ-КЪНЕКТ. 

 

И 

 

..............................  (“..........................”), ЕИК . ................., със седалище и адрес на управление 

......................................., представлявано от .................... в качеството му на управител, по нататък 

наричан .............................. 

Следните данни ще се попълват от Бенефициента физическо лице :  

Име : .....................Презиме:............ Фамилия : ................, ЕГН : .........................., Л.К./ №: ................ 

издадена на : ................... от .................................., адрес (по ЛК): град.............., ж.к./ул. 

...............№........., бл......., вх..........ет.........ап...... .  

 

1. Определения и Тълкувания 

 

1.1. Определения  

Електронната комуникационна услуга VOIP е телефонната услуга за обществеността, разработена 

и предоставена от НЕТ-КЪНЕКТ съгласно условията на договора, по долу наричана „Услугата”, която 

се състои от директен пренос в реално време на глас и позволява местни повиквания, национални 

и международни, чрез обществената мрежа на Доставчика (или управлявана от Доставчика) чрез 

използване на интернет протокол (IP). 

Първоначално информиране или Първоначална информация: съобщаването и предоставянето от 

Бенефициента при искане от НЕТ-КЪНЕКТ на съответната документация свързана със 

самоличността, пребиваване/седалище, финансово състояние и кредитоспособност, доказателство 
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за упълномощаванена представител и всякаква друга информация относно Бенефициента, искана 

от НЕТ-КЪНЕКТ.  

Месечни абонаментни програми: видовете услуги предоставени от НЕТ-КЪНЕКТ на цени, описани 

в Ценоразпис (приложение 1). 

Период на фактуриране: периода между две последователни дати на фактуриране на месечния 

абонамент. 

Кредитен лимит: степентта на експозиция, която НЕТ-КЪНЕКТ дава на Бенефициента за период на 

фактуриране в зависимост от Месечния абонамент, регистрирания трафик и направените плащания 

от Бенефициента.  

Услуга по обслужване на клиенти: отдел от структурата на НЕТ-КЪНЕКТ, който осигурява 

обслужване на клиента относно използването на Услугата.  

Поверителна информация: информация от всякакъв вид, писмена, на магнитен носител, устна, 

визуална или под всякаква друга форма, предоставена между страните.  

Измамливо повикване: гласова комуникация, факс или данни, осъществени чрез изпозлването на 

мрежи и оборудвания за Услугата, за други услуги или с цел получаване на незаконни материални 

облаги, увреждане или генериране на мрежови грешки. 

 

1.2. Следните документи са част от настоящото споразумение и в случай на противоречия между 

тях, редът на предпочитание (освен, ако не е изрично договорено друго) ще бъде :  

А) основното тяло на договора; 

Б) приложение 1 (ценоразпис)  

В) приложение 2 (спецификации на услугите)  

Г) протокол за въвеждане в експлоатация и приемане. 

 

2. Предмет на договора. 

Предмет на договора е предоставянето от НЕТ-КЪНЕКТ на Бенефициента съгласно правните 

стандарти в областта, техническата възможност и в съответствие с ценоразписа на 

Услугите,които се състоят от възможността за предаване и/или получаване на национални 

и/или международни повиквания и директен пренос в реално време на глас чрез мрежата на 

НЕТ-КЪНЕКТ до друг потребител, свързан към мрежата на НЕТ-КЪНЕКТ или до точка на 

взаимносвързване с друга мрежа за електронни комуникации.  

 



 

3/13 
 

3. Предлагани качествени нива. 

НЕТ-КЪНЕКТ ще полага всички усилия заосигуряване на оптимално качество на предложените 

Услуги така, че те да отговарят на специфичните параметри на съответното качествено ниво.  

НЕТ-КЪНЕКТ гарантира месечно наличие на Услугите на 99% за Периода на фактуриране, като 

максималното оперативно време, необходимо за възстановяване на Услугите, е 24 часа от 

момента на регистрирането на оплакване отБенефициента.  

За прекъсване на Услугата се счита всякакво необявено прекъсване с дълготрайност над 10 

минути.  

 

Няма да се считат за прекъсвания:  

 прекъсванията за извършване на поддръжка/промяна на мрежата и оборудванията, 

обявени от Доставчика на Бенефициента най-малко 24 часа предварително;тези 

прекъсвания ще бъдат най-много 5 часаседмично и Доставчикът гарантира, че ще бъдат 

правени между 0:00 – 6:00 часа; 

 прекъсвания по вина на Бенефициента или на трети лица, за които Доставчикът не 

отговаря; 

 прекъсвания, дължащи се на непреодолима сила. 

 

4. Достъп до единния телефонен номер за спешни повиквания 112. 

Услугата осигурява достъп до единния номер за спешни повиквания (112), без да се изпраща 

информация за местоположението на повикващия при осигуряване на службите за спешна 

помощ.  Няма ограничения, отнасящи се до достъпа до единния номер за спешни повиквания 

112.  

 

5. Активиране на Услугите. 

5.1. Активирането ще се осъществи в срок най-много 48 часа от подписването на настоящото 

споразумение и след Първоначалното информиране. 

5.2. НЕТ-КЪНЕКТ може да откаже активирането или може да прекъсне доставянето на Услугата без 

да дължи обезщетение в основателни случаи, които включват, но не се ограничават до:  

- предоставена погрешна или непълна информация; 

- нарушение на Бенефициентана договорни споразумения с НЕТ-КЪНЕКТ или с други 

свързани компании; 
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- съществува риск от несъстоятелност или неплатежноспособноста на Бенефициента. 

5.3. НЕТ-КЪНЕКТ си запазва правото да ограничава достъпа до някои национални или 

международни номера в надлежно обосновани случаи. 

 

6. Задължения на НЕТ-КЪНЕКТ. 

6.1. НЕТ-КЪНЕКТ предоставя на Бенефициента цялата нужна информация относно Услугите при 

подписването на договора. Услугата по обслужване на клиенти е на разположение на 

Бенефициента, за да може да отговори на изискванията относно Услугите.  

6.2. Качеството, наличието и съответното функциониране на Услугите могат да се повлияят от 

фактори, които изключват отговорността на НЕТ-КЪНЕКТ, като качеството на средата за 

предаване в интернет, средата за предаване, осигурен от доставчика на IP услуги, 

параметритена функциониране на други телефонни мрежи на други доставчици на Услуги. НЕТ-

КЪНЕКТ не носи отговорност за съдържанието на повикванията и съобщенията или за 

евентуалните щети, причинени по вина на трети лица.  

 

7. Задължения на Бенефициента. 

7.1. Бенефициентът се задължава да използва Услугите единствено в качеството си на краен 

потребител. В случай, че Бенефициентът възнамерява да препродава Услугите на трети лица, то 

това може да се осъществи само след писменото съгласие на Доставчика.  

В случай, че Бенефициентът препродава Услугите без да изпълнява по-горното изискване, той 

се задължава да заплати на Доставчика обезщетение в размер от 25.000 (двадесет и пет хиляди) 

евро, като в момента на констатиране на такова нарушение на договора Доставчикът може да 

прекъсне незабавно доставянето на Услуги без предварително известие.  

7.2. Бенефициентът ще направи Първоначалното информиране и ще актуализира Първоначалната 

информация веднага след настъпването на съответните промени. Тези промени обвързват НЕТ-

КЪНЕКТ от момента на тяхното съобщаване. НЕТ-КЪНЕКТ не носи отговорност за точността на 

данните изпратени от Бенефициента при Първоначалното информиране или при 

актуализирането на Първоначалната информация, както и за неуспехът на Бенефициента да 

актуализира информацията.  Уведомленията или изпратените фактури на адреса, съобщен от 

Бенефициента в Първоначалното информиране или нейното актуализиране, се считат за 

валидно съобщени/доставени.  



 

5/13 
 

7.3. Бенефициентът носи изцяло отговорността за използването на Услугите независимо от реалния 

им потребител, покривайки щетите, причинени от Измамливи повиквания от трето 

неоторизирано лице, което е използвало неговия потребителски акаунт и парола.  

7.4. Бенефициентът се задължава да не извършва и да предприеме всички необходими мерки за 

превенция на Измамливи повиквания в мрежата на НЕТ-КЪНЕКТ или в други мрежи, с които 

НЕТ-КЪНЕКТ е сключил споразумения за взаимносвързване. В противен случай, Бенефициентът 

се съгласява да заплати общия трафик, генериран през последните 3 месеца, на повишена със 

100% цена съгласно ценоразписа на НЕТ-КЪНЕКТ.  

НЕТ-КЪНЕКТ може да прекъсне Услугите до изсясняването на ситуацията и заплащането на 

дължимите суми и може да прекрати договора за доставяне на Услуги.  

7.5. Бенефициентът се задължава да заплаща всички дължими суми съгласно договора. Това 

задължение е абсолютно и безусловно и не се влияе от никакви обстоятелства. При 

превишаване на установения Кредитен лимит НЕТ-КЪНЕКТ си запазва правото да изисква:  

- предоставянето на нелихвоносен депозит като гаранция за приспадане на дължимите 

дългове, като стойността на гаранцията не може да надвишава стойността на 3 фактури; 

- плащането на фактурата преди крайният срок или под формата на авансово плащане на 

сметката по следващата фактура;  

В случай, че Бенефициентът не изпълни искането на НЕТ-КЪНЕКТ, НЕТ-КЪНЕКТ може да 

прекрати предоставянето на Услугите без предупреждение или право на обезщетение. 

 

8. Стойност на Услугите на НЕТ-КЪНЕКТ. Възможности за плащане. 

8.1. НЕТ-КЪНЕТ ще издава всеки месец фактура, която ще съдържа стойността на Услугите, 

доставени на Бенефициента. Първата издадена фактура за Услугите ще съдържа таксата за 

включване, както и стойността на първата вноска по Месечния абонамент за текущия период.  

8.2. Бенефициентът ще заплаща стойността на Услугите на НЕТ-КЪНЕКТ според фактурата в срок от 

8 (осем) календарни дни от датата на издаването на фактурата. Плащането се счита за 

извършено, когато сметката на НЕТ-КЪНЕКТ е кредитирана със съответната сума. Няма различия 

в цените, произтичащи от различните възможности за плащане. Фактурата ще бъде изпратена 

до Бенефициента чрез имейл, факс и поща на споменатия адрес за уведомления.  

8.3. Ако Бенефициентът не получава месечната фактура и не информира НЕТ-КЪНЕКТ чрез Услугата 

по обслужване на клиенти в рамките на 3 дни след изтичането на един месец от последната 
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издадена фактура от НЕТ-КЪНЕКТ, ще се счита, че съответната фактура е валидно получена от 

Бенефициента, освен ако Бенефициентът оспорва фактурата.  

Услугата по облужване на клиенти е на разположение на Бенефициента за информация относно 

дължимата сума. Без гарантиране на поверителността на информациятаНЕТ-КЪНЕКТ ще 

изпраща фактурата по електронна поща или факс и след това в писмена форма копие на 

оригинала.  

8.4. За подробно описание във фактурата, което да съдържа дестинация, продължителност и цена 

на изходящите повиквания чрез Услугата на НЕТ-КЪНЕКТ, Бенефициентът няма да заплаща 

допълнително.  

8.5. Бенефициентът може да се обърне към Услугата по облсужване на клиенти в рамките на 3 

календарни дни от датата на издаване на фактурата, оспорвайки сумата, повикванията и/или 

фактурираните услуги.  При изтичане на този срок фактурираната сума се счита за неотменимо 

приета за плащане. Жалбата не прекратява задължението за плащане на дължимите суми. НЕТ-

КЪНЕКТ разгледжа жалбата в срок от най-много 10 дни от получаването й и  изравнява 

евентуалните констатирани разлики чрез фактурата,за следващия месец.  Страните признават 

безусловно,че регистрите, запазени в електронна форма от НЕТ-КЪНЕКТ, са пълни и убедителни 

доказателства, отнасящи се до действителните Услуги, предоставени от НЕТ-КЪНЕКТ.  

8.6. В случай, че се превиши срока за плащане, Бенефициентът дължи неустойка в размер на 1% от 

стойността на фактурата за всеки просрочен ден. Лихвата за забава тече от датата на крайния 

срок за плащане по фактурата до момента, в който по сметката на НЕТ-КЪНЕКТ е преведена 

цялата дължима сума.  

НЕТ-КЪНЕКТ си запазва правото да претендира допълнителни вреди, причинени от закъснение 

с плащане. 

8.7. В случай, че Бенефициентът не изпълнява задълженията за плащане съгласно договорените 

условия, НЕТ-КЪНЕКТ може да ограничи изцяло или частично достъпа на Бенефициента до 

Услуги или може да прекрати договора в съответсвие с условията на чл.19.  За да бъде отново 

свързан с мрежата, Бенефициентът ще трябва да заплати на НЕТ-КЪНЕКТ всичките дължими 

суми и таксата за свързване.  

8.8. Плащанията, извършени от Бенефициента, първо ще погасяват санкциите за закъснение и после 

главницата на Услугите, фактурирани за Бенефициента. НЕТ-КЪНЕКТ ще изчислява неустойките 

за закъснение до момента на пълното плащане на дължимата сума.  
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8.9. НЕТ-КЪНЕКТ се задължава предварително и по подходящ начин (чрез кратко текстово 

съобщение - SMS, писмо с обратна разписка, записващ се телефонен разговор, писмо но 

електронната поща на посочен от абоната електронен адрес за контакти и др.) да информира 

Бенефициента, че ще предприеме действия по извънсъдебно събиране на негови неплатени 

парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица 

(кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и други). Информацията по предходното 

изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични 

задължения, за основанието, от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира 

вземането. 

 

9. Поверителност на информацията. 

9.1. Страните неотменимо и безусловно се съгласяват да пазят в тайна Поверителната информация, 

която споделят при изпълнението на настоящия договор. Всяка страна признава важността на 

Поверителната информация, принадлежаща на другата страна. Съответно всяка страна 

защитава Поверителната информация от разкриване на трети лица, третирайки я със същата 

степен на внимание както и за собствената информация. В случай на нарушаване на горното 

задължение за опазване на Поверителната информация виновната страна ще отговаря за 

вредите причинени на другата страна.  Като изключение от по-горните разпоредби НЕТ-КЪНЕКТ 

има разрешението на Бенефициента да публикува всякакво нарушение на неговите финансови 

задължения, включително публикуване на централизиран списък с платежни инциденти.  

 

10. Прехвърляне на права. 

10.1. Бенефициентът няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от този 

договор, без предварително писмено съгласие от НЕТ-КЪНЕКТ. Прехвърлянето влиза в слиза 

само след одобряването от страна на НЕТ-КЪНЕКТ, ако дължимите суми от Бенефициента са 

изплатени изцяло и бъдещият Бенефициент изпълнява условията на НЕТ-КЪНЕКТ.  

10.2. НЕТ-КЪНЕКТ има правото да прехвърля изцяло или частично собствените права и 

задължения на трето лице, като Бенефициентът дава изричното си съгласие за това с 

подписванет на този договор. В такива сличаи, прехвърлянето се осъществява при най-

благоприятните условия за Бенефициента.  
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11. Непреодолима сила. 

11.1. Непреодолима сила по смисъла на настоящия договор е извънредно събитие с 

непреодолим или непредвидим характер, извън контрола на страните, (а) което пряко засяга 

изпълнението на задължение на страна по този договор; и (б) чието наличие не е резултат на 

небрежност на съответната страна и не може да бъде избегнато чрез предприемането на 

съответните мерки от тази страна.Непреодолимата сила освобождава от отговорност страната, 

която се позовава на нея до нейното прекратяване. Страната, която се позовава на 

непреодолима сила, е задължена да уведоми другата страна в рамките на 3 календарни дни за 

събитието или ситуацията, считани за непреодолима сила, като изпраща официален документ, 

който да потвърждава случая на непреодолима сила, издаден от БТПП или от друга институция 

с подобна компетентност, който да удостоверява точно датата и обстоятелствата на 

непреодолимата сила. В случай, че в рамките на 90 дни събитието, считано за непреодолимата 

сила, не бъде преодоляно, страните имат правото да считат Договора за прекратен 

автоматично,без да е необходимо да се дават допълнителни срокове и без да се дължат 

обезщетения от никоя от страните.  

 

12. Прекратяване на Услугата. 

Случаи на временно спиране: НЕТ-КЪНЕКТ може да прекрати предоставянето на Услугата 

поради причини, дължащи се на Бенефициента, в следните случаи, които са с примерен 

характер, а не изчерпателено изброени:  

I. По вина на Бенефициента:  

А) Бенефициентът нарушава разпоредбите на настоящия договор; 

Б) Бенефициентът има неплатен дълг; 

II. Причини, които не са по вина на Бенефициента:  

А) непланирани интервенции в мрежата без предварително уведомление на 

Бенефициента; 

Б) планирани интервенции в мрежата с предварително уведомление на Бенефициента. 

 

Прекратяването на Услугата в горните случаи, с изключение на т.II. А., се осъществява от датата 

на уведомлението на Бенефициента.  
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В случаите на т. I, Услугата ще бъде възстановена в рамките на най-много 48 часа от момента, в 

който Бенефициентът прекрати нарушаването на договора, съответно от момента на 

изплащането на дължимите суми.  

В случаите на т. II, възстановяването на Услугата ще се осъществи когато интервенциите 

приключат.  

 

13. Отговорност и обезщетения. 

13.1. В случай, че не се спазват договорените нива на качество, Бенефициентът има право на 

обезщетение (неустойка) за засегнатите Услуги както следва: при повиквания с неотговарящо 

ниво на качество обезщетението е равно на стойността на засегнатите повиквания, а при 

непланирани интервенции в мрежата, Бенефициентът има право да получи стойността на 

месечната такса, съответна за периода през който Услугата е била недостъпна. 

13.2. Обезщетение за нарушение на качествените стандарти може да бъде претендирано от 

Бенефициента след предварително уведомяване за нарушение чрезУслугата по обслужване на 

клиенти. След като нарушението бъд потвърдено от НЕТ-КЪНЕКТ, Бенефициентът ще бъде 

информиран относно сумата на обезщетението и начинана получаването й.  

13.3. Изплащането на обезщетението ще се осъществи чрез съответно намаление, маркирано в 

първата издадена фактура след нарушението, като стойността на месечната такса за 

предоставената Услуга ще бъде намалена съответно на периода през който Услугата не е била 

предоставена или е била предоставена със закъснение или неправилно.  

13.4. В случай, че НЕТ-КЪНЕКТ не изпълнява или закъснява с изпълнението на договорно 

задължение, което не засяга качеството на Услугите, НЕТ-КЪНЕКТ се задължава да обезщети 

Бенефициента за причинените вреди. Страните не отговарят една към друга за косвени щети 

(като например: загуба на доходи или абонати, загуба на данни, увреждане на репутация или 

загуба на бизнес възможности).  

13.5. Бенефициентът уведомява НЕТ-КЪНЕКТ за претърпените вреди, след което страните се 

срещат с цел разглеждане на искане за обезщетение по взаимно съгласие. Срещата се провежда 

в рамките на максимум 10 дни от искането на Бенефициента. Ако претенцията на Бенефициента 

е обоснована, НЕТ-КЪНЕКТ изплаща неустойката в рамките на най-много 20 работни дни от 

датата на протокола за приключването на срещата.  

13.6. Размерът на неустойката за всяко нарушение на договорните условия извън чл. 13.1 е равно 

на 30% от месечната стойност на предоставените Услуги.  
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13.7. Точната дата за изплащане на неустойката, както и точния начин на изплащане 

(прехвърляне по сметка, в брой и др.) ще бъдат съгласувани от страните в протокола от срещата.  

13.8. В случай, че не се постигне консенсус, всяка от страните има право да се обърне към 

компетентния съд съгласно чл. 15 по-долу.  

 

14. Поддръжка и ремонт. 

14.1. При аварии на оборудването, доставено от НЕТ-КЪНЕКТ (което е предоставено за ползване 

или продадено на Бенефициента) и след уведомяване за инцидент, НЕТ-КЪНЕКТ се задължава 

да заменя/ремонтира оборудването в рамките на 2 работни дни (или в рамките на срока, 

уточнен в сертификата за гаранция).  

14.2. По искане на НЕТ-КЪНЕКТ Бенефициентът се задължава да осигурява достъп за 

ремонт/поддръжка на оборудването и мрежата на НЕТ-КЪНЕКТ. 

14.3. НЕТ-КЪНЕКТ ще осигурява всички услуги по поддръжка и обслужване, включително 

техническа помощ за оборудването. Максималният срок за решаване на проблем относно 

качеството на Услугите е 24 часа от момента на получаването на оплакване.  

14.4. Бенефициентът се задължава да уведомява Доставчика запроблеми в оборудването. Всяка 

неизправност ще се докладва незабавно.  

14.5. Мерките, които се предприемат при инциденти, заплахи и уязвимост насигурността или 

целостта на мрежата или Услугите са:  

- при инциденти – отстраняване на вредите, произтичащи от собствени елементи на 

мрежата, както и уведомяване на операторите, от които НЕТ-КЪНЕКТ си генерира 

услугите, за произтичащи от тях вреди; 

- при заплахи – НЕТ-КЪНЕКТ идентифицира и блокира източника, който генерира 

съответните заплахи; 

- при откриване на уязвимости в Услугите - НЕТ-КЪНЕКТ ще положи всички усилия за 

премахването им.  

14.6. Относо измерването и управлението на трафика с цел избягване на претоварването на 

мрежата или нейното използване на максимален капацитет, НЕТ-КЪНЕКТ ще извършва активен 

мониторинг на претоварването на мрежовите възли и в случай, че се открият претоварвания 

или неизправности, ще предприеме мерки за тяхното разрешаване, а там където е възможно, 

ще използва резервно оборудване. Въздействието на тези процедури върху качеството на 

Услугата е минимално.  
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15. Съдебни спорове  

15.1. Споровете между страните във връзка с този договор се уреждат по взаимно съгласиечрез 

преговори.  

15.2. Всеки спор относно подписването, тълкуването, изпълнението, нарушението, 

прекратяването или валидността на настоящия договор, който не може да се реши по взаимно 

съгласие, ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в София.  

 

16. Контакт 

16.1. За получаване на актуализирана информация, детайли относно предоставените Услуги, 

цени, жалби, Бенефициентът може да се обърне към office@netconnect.bg и факс 

+35924290028. 

16.2. За информация относно услуги за инсталиране, поддръжка и неизправности Бенефициентът 

може да се обажда на телефон +35924290022, или support@netconnect.bg и факс +35924290028. 

 

17. Финални разпоредби 

17.1. Пропуск или забавяне от която и да е страна да упражни право  подоговора или да се 

възползва от опция или начин на решаване, с които разполага, няма да се тълкува като отказ от 

тях.  

17.2. Настоящият договор се прилага и е обвързващ за страните и за техните универсални 

правоприемници, освен ако е уговорено друго.  

17.3. Нищожността на отделни разпоредби от този договор не води до нищожност на целия 

договор, като останалите разпоредби ще продължават да бъдат валидни с всички последици, 

произтичащи от тяхното приложение.  

 

18. Промяна на договора. 

18.1. Всякакви промени вдоговора по инициатива на НЕТ-КЪНЕКТ, включително промени в 

действащия ценоразпис към датата за сключване на договора , ще бъдат съобщени на 

клиентите най-малко 30 дни преди настъпването на промените.  

18.2. До изтичане на срока по чл. 18.1 по-горе, Бенефициентът има право да прекрати договора 

едностранно в случай, че не е съгласен с предложените промени, без да плаща обезщетение.  

18.3. В съдържанието на уведомлението ще се посочва изрично правото на Бенефициента да 

прекрати договора, както е предвидено по-горе.  

mailto:office@netconnect.bg
mailto:support@netconnect.bg
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18.4. Бенефициентът има право да промени опцията за Месечен абонамент само след 3 месеца 

от датата на активиране.  

 

19. Продължителност и прекратяване на договора. 

19.1. Договорът се сключва за срок от 1 година от датата на подписването до ..../...../20..... и 

след изтичането му се подновява автоматично за нов едногодишен период при същите 

условия освен, ако една от страните не уведоми другата чрез препоръчано писмо за 

намерението си да прекрати договора най-малко 60 дни преди изтичането на първоначалния 

или подновения срок. 

19.2. Настоящият договор може да се прекрати по инициатива на Бенефициента чрез 30 дневно 

предизвестие или в случай, че срокът на предизвестието не бъде спазен, след заплащане на 

компенсация за прекратяване равна на стойността на месечната такса за останалите месеци 

до изтичането на срока на договора. Прекратяването на договора ще се осъществи на датата, 

на която Бенефициентът заплати всички дължими суми към НЕТ-КЪНЕКТ, включително и 

компенсацията за предсрочно прекратяване.  Ако има едностранно изменение на условията 

на договора от страна на НЕТ-КЪНЕКТ, Бенефициентът може да прекрати договора при 

условията на чл. 18 без да плаща компенсация за прекратяване или друго обезщетение.  

 

19.3. НЕТ-КЪНЕКТ има правото да счита договора за прекратен без официално уведомление, 

намеса на съд или всякаква предварителна формалност в следните случаи:  

- неплащане на задълженията за Услугата според условията, изложени в настоящия 

договор; 

- Първоначалната информация е непълна или невярна, невярно актуализирана, 

неактуализирана илиактуализирана със закъснение, (приложение 2); 

- ликвидация, прекратяване, откриване на производство по несъстоятелност или 

реорганизиране, когато Бенефициентът е юридическо лицеили смърт на физическо 

лице Бенефициент; 

- неправилно изпозлване на Услугата от Бенефициента или нарушаване на чл.7.1 от 

настоящия договор; 

- нарушаване на задълженията на Бенефициента по настоящия договор или всякакви 

други договорни задължения поети от Бенефициента спрямо НЕТ-КЪНЕКТ. При 

прекратяването на договора по инициатива на НЕТ-КЪНЕКТ ще се издаде последна 
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фактура за дължимите суми, като задължението на Бенефициента да плати всички 

дължими суми остава в сила и след прекратяването на договора. Договорът ще се 

счита за прекратен от датата на уведомлението на Бенефициента. 

 

Бенефициентът приема всички договорени условия и ценоразписа, приложен към настоящия 

договор. 

 

Съставено в два екземпляра на   ....../....../20...., от които един екземпляр се дава на 

Бенефициента.  

 

 

Бенефициент                                                                                  Нет-Кънект Интернет 

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

 

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

 

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

(място за полагане на подписа на абоната) 

Преди да положите Вашия подпис, моля да про- 

четете внимателно настоящия договор, както и 

приложимите общи условия на предприятието. 

 


