
БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД 

адрес: гр. ТРЯВНА, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 40, ЕИК : 206177340 

 

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР  

№ ……………. / ……………….……. година 

            Днес …………………...…. г. в гр. ТРЯВНА, между БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС ООД със седалище 

в гр. ТРЯВНА, УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 40, ЕИК 206177340, представляван от ИВО ЦВЕТАНОВ 

БАЛЕВСКИ с ЕГН 7107301569 и гл. счетоводител от една страна, наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и ……………………………………………………………………………………………………………… от друга страна, с адрес по 

местоживеене в гр. (с.)………………………………………………….. , ул. ………………………………………………………….., 

лична карта № ……………………………., издадена на ……………………………г. от ……………………………………………… 

и ЕГН/ЛНЧ ………………………………..…., наричан/а ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за 

следното: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното:  

(1)Реклама на произвежданите от БАЛЕВСКИ И КИРОВ ООД продукти.  

(2) Реклама на система „Мрежа развитие“.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услугата непрекъснато за времето на действие на настоящия 

договор, при стриктно спазване на условията и характеристиките на услугата описана в 

Приложение № 1 – Маркетинг план, неразделна част от този договор. 

 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) Да    оказва    съдействие    на    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    за    получаване    на необходимата 

информация, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му по този 

договор.  

(2) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ практически изградена система за продажби на много 

нива (Мрежа развитие), която работи на принципа на МЛМ (Мулти Левъл Маркетинг).  

(3) Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предоставянето на услугата и да 

поддържа в изправност сайта на фирмата, заедно с допълнително разработената система 

„Мрежа развитие“.  

(4) Да    заплати     на    ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    уговореното    възнаграждение, комисиони и бонуси, 

съобразно условията на настоящия договор, описани в Приложение № 1 – Маркетинг план. 

 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

(1) да извърши посоченото в настоящия договор за неопределен срок, считано от датата 

на Регистрация на Партньора.  

(2) За стартиране на услугата се счита датата на подписване на този договор и Приложение 

№ 1 – Маркетинг план, удостоверяващи началото на действителното предоставяне на 

услугата.  

(3)  Да предоставя услугата по точка 1. при спазване на условията, посочени в Приложение 

№ 1 – Маркетинг план.  



(4) Да Рекламира „Системата“ за продажби на много нива „Мрежа развитие“, работеща на 

принципа на МЛМ (Мулти Левъл Маркетинг)“.  

(5) Да изгради и ръководи екип от партньори работещи в „Мрежа развитие“.  

(6) Да   предостави   на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   телефон   и   e-mail   адрес за връзка с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение във вид на комисиони и 

бонуси (парични и предметни) по този договор описани в Приложение № 1 Маркетинг план. 

Дължимите суми се превеждат до 15-то число на следващия месец по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в банка ............................................................................, IBAN 

..............................................................................., BIC ........................................... 

 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да декларира доходите си пред данъчната администрация. 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:  

(1) Този договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, 

изразено в писмена форма.  

(2) Настоящият договор се прекратява по взаимно съгласие между страните, изразено 

писмено.  

(3) Настоящият договор се прекратява, ако настъпи упоменато събитие в точка Ново 

регистриран Партньор в „Мрежа развитие“, от Приложение № 1 – Маркетинг план. 

 

7. ТОЗИ ДОГОВОР е съставен на основание чл.258-262 вкл. (за поръчка) и чл. 293-300 вкл. 

(комисионен) от ЗЗД в два еднообразни екземпляра, като неразделна част от него е 

Приложение № 1 – Маркетинг план 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

Договорът и приложението се подписаха от страните по тях, както следва: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................................                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................ 

                                        /подпис/                                                                                            /подпис/ 

 

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита 

по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги 

разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и 

разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, възложителя да ги 

предоставя на държавни органи, институции или трети лица. 

 

                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................ 

                                                                                                              /подпис/ 


