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Индивидуален Договор  
за електронни съобщителни услуги 
Service Contract  

Номер: 
Number: 

 

Данни на ДОСТАВЧИКА: 
Provider Information: 

Данни на Клиента: 
Subscriber Information: 

Име Доставчик: 

„Скай Файбър“ АД  
Name-title: 

Компания 

 

Company 

Адрес на управление и регистрация: 

София, ул. „Кукуш“ № 2, ет. 2, офис 215 

Address: 

Име, презиме, фамилия на представляващия  

 

Name-title: 

МОЛ:  

Юлий Нушев 

Василка Вацова 

Responsible Person 

ЕИК:  

204776124 
UIC number:  

Длъжност на представляващия: 
 

Responsible Person: 

тел. за контакти:  

02 4910089 
 

тел. за връзка с 
оператора (24/7/365) 

02 4910089 
 

ЕИК:  
 

UIC: 

Мобилен телефон за поддръжка: 

 

Mobile Phone Number: 

Седалище и адрес на управление: 
 

Registered Address: 

 e-mail: 

office@skyfiber.bg 
E-mail: 

 e-mail за поддръжка: 

noc@skyfiber.bg 
E-mail for support: 

Град: 

 

City: 

Област: 

 

District: 

Услугата се разпространява чрез мрежата на:  
 

    Reseller 

Телефон: 
 

Telephone: 

Мобилен телефон: 
 

Mobile Phone Number: 

Tел. за поддръжка: 

 

Mobile Phone Number: 

 e-mail за поддръжка: 

 

E-mail for support: 

Факс: 

 

Fax: 

e-mail: 

 

Е-mail: 

 

Адрес на предоставяне на услуга 
Information of Service 

Адрес за кореспонденция 
Account Details 

Адрес: 

В.з. Ярема 

Address: 

Адрес: 

 

Address: 

Град, код:  
София 

City, ZIP: 

Област:  
София 

Area: 

Град, код:  
 

City, ZIP: 

Област:  
 

Area: 

 

Услуга  
Choice of Service 

Приложения към договора 
Document adduced 

Интернет:  

 Mbps 

Internet speed 

Месечна.такса:  

 лева 

Monthly fee 

Ценова листа за: 

Констативен протокол за приемане на услуги  

Acceptance Protocol 

Име на услугата:   
 

 

Инсталационна такса: 

 лева 

Installation fee 

   
Описание на услуга: 
Service Description 

Друга услуга 
  

Other service 

Месечна такса: 
 лева 

Monthly fee 

 

 

Промоция  

ДА          
 

НЕ     
 

 

Срок на промоция: 

 
      Term of promotion 

Срок на договор:  
 

Contract Term: 

Договорът влиза в сила на дата: 
 

 

Договорът изтича на дата:  
 

Contract Expires on: 
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Условия на договора:  
Conditions: 

1. Настоящият договор се сключва при условията и в съответствие с Общите 
условия за предоставяне на електронни съобщителни услуги на бизнес клиенти 
на Доставчика, актуални към датата на подписване на този Договор и 
публикувани на адрес: www.skyfiber.bg. Подписвайки настоящия договор 
Клиентът декларира, че е запознат и приема Общите условия на Доставчика. За 
всички неуредени в този договор въпроси, се прилагат съответните Общи 
условия на Доставчика.  При противоречие между настоящия договор и Общите 
условия предимство имат клаузите, уговорени в този договор. 

2.  Услугите се активират от датата на подписването на констативния протокол, 
който е неразделна част от Договора. С подписването на констативния протокол 
Клиентът приема, че инсталираното оборудване е поставено на място и 
услугата/ите работи/ят правилно. Отчитането на сметките ще започне от същата 
дата. 

3.  Всички посочени в настоящия договор цени  са без включен ДДС (Данък 
Добавена Стойност).  

4. Доставчикът издава ежемесечни фактури за използваните Услуги в началото на 
календарния месец. 

5.  Първата фактура издадена от Доставчика съдържа:  

 инсталационна такса;  
 месечна абонаментна такса пропорционална на периода от датата на 

инсталация на услугата до края на календарния месец; 
6. Всяка месечна такса се заплаща в рамките на календарен месец, за който има 

издадена фактура. В Случай, че месечната такса не бъде заплатена в установения 
срок Услугите предоставяни на Клиента, се спират до заплащане на дължимите 
месечни такси.  

7. Клиентът може да заплати месечните си такси както по банкова сметка на 
Доставчика, така и на касите на EASYPAY, или през електронната система на EPAY 
или по банков път по сметка на СКАЙ ФАЙБЪР. 

При заплащане на дължимите такси по банков път:   
Банка: УниКредит Булбанк АД;   
BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG74UNCR70001523092253, 
 с титуляр на сметката "Скай Файбър" АД 
 

8. Доставчикът може да премести ползването на услугата на друг адрес, при 
желание на Клиента и при наличието на техническа възможност. За преместване 
на услугата, Клиентът заплаща нова инсталационна такса.  

9.  Доставчикът има право да променя едностранно Общите условия и условията по 
настоящия договор, като публикува промените са интернет страницата си: 
www.skyfiber.bg.  

10.  Всички изменения и допълнения към Договора са валидни, само ако са 
изготвени в писмен вид и са подписани от страните. 

11.  С подписването на настоящия договор Клиентът се задължава да         предостави 
на представители на Доставчика достъп до имота си с цел изграждане, 
поддържане, настройка и/или ремонт на съоръженията от мрежата. 

12. Договорът може да бъде прекратен при взаимно съгласие на страните, 
изразено писмено. 

13.  При прекратяване на договора Клиентът връща предоставената техника във 
вида, в който е получена. Връщането на оборудване се удостоверява с двустранно 
подписване на приемо-предавателен протокол. В случай на загуба, кражба или 
повреда, когато тази повреда се дължи на причини, за които Клиентът отговаря, 

http://www.skyfiber.bg/
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същият дължи стойността на предоставеното Крайно устройство и/или 
Оборудване по  цени, съгласно действащия ценоразпис на Доставчика. 

14.  След изтичане на срока, договорът се продължава само със съгласието на 
Клиента. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се 
преобразува в безсрочен при същите условия. Клиентът има право да прекрати 
безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за 
това. 

15.  Договорът може да бъде прекратен едностранно от Клиента преди изтичане на 
договорения срок с 30 (тридесет)-дневно предизвестие. В този случай, Клиентът 

дължи неустойка равна месечните абонаменти такси дължими до края на срока 
на договора. 

16. Страните се съгласяват да разрешават в дух на добра воля, чрез консултации и 
преговори, всякакви спорове или различия, възникващи от настоящия Договор.  

17. В случай че някоя от разпоредбите на настоящия Договор се окаже 
недействителна, това не влече недействителност на целия договор или на други 
негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните 
норми на закона или установената практика. 

18. Този Договор се прилага и тълкува в съответствие с действащото българско 
законодателство. 

                          

Доставчик (представител): 

 

Company- Legal Representative:                        

 

 

 
(подпис, печат): 
(Signature, Stamp) 

 

Място и дата на подписване: 
Place and Date: 

     
 

 
 
 
 
   
_____________________________________________  

       (място за полагане на подписа на Клиента) 

Преди да положите Вашия подпис, моля 
да прочетете внимателно настоящия 
договор, както и приложимите общи 
условия на предприятието) 

 
 

 

 

 


