
Д О Г О В О Р 

 

      Днес, ..................2014 г. в гр. София, между: 

 

1. ............................................................., представлявано от......................................, 

тел: ...................................................................., банкова сметка............................   

Банков код:............................................ , клон .........................., Булстат: 

......................................................, наричано по-долу за краткост ХОТЕЛИЕР, от една 

страна,  и 
 
2. „Програма Достъп до Информация”, представлявано от Гергана Жулева, 

изпълнителен директор, с адрес в гр. София, бул. „Васил Левски” № 76, ет. 3, ап. 3, 

тел./факс: 02/988 50 62 и седалище гр. София, ул. „Димитър Манов” бл. 27А, вх. Б, 

ЕИК: 121 347 628 от друга, наричано за краткост по-долу КЛИЕНТ,се сключи 

настоящия договор за следното: 

 

 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 
Чл.1.  Страните по настоящия договор се договарят във връзка с установените 

добри търговски взаимоотношения между тях, ХОТЕЛИЕРЪТ да предостави и 

извърши за  КЛИЕНТА следната услуга: 

 

Провеждане на еднодневна  конференция на 12 декември 2014 г. според 

изискванията заложени в публичната покана и одобрената оферта, представляваща 

приложение №1 на настоящия договор.  

 

Услугата ще се предоставя в хотел ...................................................................... 

 

Услугата се извършва в рамките на изпълнение на проект на КЛИЕНТА - 

“Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до 

информация”, финансиран по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО 

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. (договор №9/28.01.2014 г.)  

 

II.   СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до 

уреждането на финансовите взаимоотношения между двете страни. 
 
Чл. 3. Договорът не може да бъде прекратен поради краткия срок между 

резервация и реализация. 

 

 

III. РЕЗЕРВАЦИИ, АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ 

 

Чл. 5.  Резервациите от страна на КЛИЕНТА се извършват чрез изпращане на 

уведомление в писмена форма - по факс или e-mail до ХОТЕЛИЕРА, указващо 

точната дата на конферентните прояви, брой на участниците, кетъринг, и начин на 

плащане. 
 



Чл. 6. Частични промени на заявените услуги от страна на КЛИЕНТА, се 

извършват по телефон, факс или e-mail най-късно до 12.00 часа преди деня на 

мероприятието. 

 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 7.  Разплащанията между страните се извършват в лева по банков път. В 

договорените цени e включен данък добавена стойност (20%/9%ДДС). 

(1) Клиентът се задължава да изплати на ХОТЕЛИЕРА услугите, посочени в 

офертата, приложена към настоящия договор от хотела. 

(2) Плащането ще се извърши от страна на Клиента, срещу издадена фактура от 

страна на Хотелиера. 

(3) Дължимата сума от страна на клиента, за извършените услуги от страна на 

ХОТЕЛИЕРА, се уговаря в одобрената от КЛИЕНТА оферта, която е неразделна 

част от този договор. 

(4) ХОТЕЛИЕРЪТ си запазва правото при промяна на ценовата си политика да 

уведоми веднага КЛИЕНТА за предстоящата промяна, с оглед взаимния компромис 

между страните и допълнително уточняване на предоставените преференции от 

страна  на ХОТЕЛИЕРА. 

 
Чл.8  Всички рекламации, предявени от гостите, се уреждат на място от 

ХОТЕЛИЕРА, със съдействието на КЛИЕНТА. 
 
Чл. 9  Страните се задължават при промяна на посочените в договора данни, и по 

конкретно: при промяна в адреса на управление, търговския адрес, посочените 

телефонни номера и други данни за кореспонденция, както и при смяна на лицето, 

посочено като представляващо страната по договора, да се уведомяват в писмена 

форма взаимно и своевременно относно настъпилите промени. 

 

Чл. 10  Настоящият договор може да бъде изменян и допълван с допълнително 

писмено споразумение между страните.  
 
Чл. 11  Споровете по тълкуване и прилагане на настоящия договор се разрешават 

от страните по взаимно договаряне, а при непостигане на съгласие, пред 

компетентния български съд. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка една от страните. 

 

София 

...................2014 

 

ХОТЕЛИЕР: ...............................                КЛИЕНТ:............................. 

   /…………………/    /………………../ 
 


