
“К и Г УНИСАТ-ТВ” ООД, Район Стара Загора-0884023848;Район Крумовград-0899112957 
 

ДОГОВОР № ......................... 
 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА 
 

Днес.................2019г. в  гр. Стара Загора между: 
“К и Г УНИСАТ-ТВ” ООД с ЕИК 123022262 със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора,                

кв.''Казански'',бл.16, ап.140, представлявано от управителя Господин Атанасов Желев, наричан по-долу          
«ОПЕРАТОР»,  

и от друга страна 
.....................................................................ЕГН..................адрес..............................................................................
................................................, телефон...................., наричан по-долу за краткост «ПОТРЕБИТЕЛ» се        
подписа настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРА приема и се задължава срещу заплащане да предоставя             

на ПОТРЕБИТЕЛЯ на адрес ............................................ чрез своята Кабелна далекосъобщителна мрежа          
(КДМ), наричана по-долу за краткост МРЕЖАТА следните услуги:  

1.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла            
на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) като основен пакет програми, съгласно приложен към този              
договор списък с наименованията на телевизионните програми, предоставяни в некодиран вид на            
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства - телевизионни и/или           
радиоприемници  -..................................................................... 

1.2. достъп до Интернет – ………………………………………………………………………. услуга,       
позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа посредством           
ЛАН КАБЕЛ или МОДЕМ, при техническите и други условия, подробно описани в Приложение № 1; 

 
2. За нуждите на изпълнението на този договор Потребителя получава за ползване и отговорно              

пазене следните устройства собственост на ОПЕРАТОРА, а именно: 
 

Вид  и описание на крайното устройство Брой 
устройств
а 

Единична 
цена 

   
   

 
3. Потребителят дължи заплащането на еднократна такса »включване» за активиране на услугите по             

точка 1, както и  месечно възнаграждение за ползване на услугите  както следва: 
✔ При ползване на услугата по т.1.1.   - ...........лева  
✔ При ползване на услугата по т.1.2.   – ..........лева 
✔ При едновременно 
ползване на услугата по т.1.1. и т.1.2.  - ............. лева 
✔ При ползване на услугата в хотели,  
административни сгради и други 
обществени места - ........  ...лева за всяко устройство 
✔ Такса включване - ...........лева 

 
4. Всички дължими суми се заплащат по банкова сметка на ОПЕРАТОРА в ТБ “Алианц България”               

АД с IBAN BG98BUIN79031056037216 или в брой, не по-късно от............число на месеца, предхождащ             
месеца, за който се отнасят. 

 
5. Потребителят се задължава да ползва услугите за целият договорен срок, а от своя страна               

Операторът се задължава да не преустановява предоставянето им преди изтичането на договорения срок.             
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При неизпълнение на тези си задължения неизправната страна дължи неустойка в размер на три месечни               
абонаментни такси  до изтичане на крайния срок на договора. 

. 
 
6. С подписването на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с Общите             

условия за взаимоотношенията с крайните потребители на ОПЕРАТОРА в сила от 10.05.2013г. като за              
всички неуредени с този договор въпроси, се прилагат Общите условия.  

 
7.. Промени в условията на настоящия договор могат да се извършват по инициатива на двете               

страни, с писмено споразумение към този договор.  
 
8. Настоящият договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра по-един за всяка от               

страните.  
 
9. С подписа си под настоящия договор, Потребителят декларира, че преди да го положи се е                

запознал с неговото съдържание и го подписва по своя воля.  
 
10. Настоящият договор обвързва страните за срок от една/две години          

/вярното се подчертава/, т.е. има срок на действие от ................... и изтича            
на.....................г.. 

 
11. Договорът се продължава при следните условия: 
11.1 по взаимно писмено съгласие между страните;  
11.2 с при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно         

условията и срока за продължаване; 
11.3 при липса на съгласие по 11.1. след изтичане срока на договора, той             

се преобразува в безсрочен при същите условия. В този случай          
ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща ползваните от него услуги съгласно действащата        
ценова листа на ОПЕРАТОРА. Потребителят има право да прекрати         
безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за          
това.  

 
12. Този договор се прекратява при: 
12.1 изтичането на срока на договора, когато е срочен или при взаимно            

съгласие, изразено писмено от страните;  
12.2 едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие; 
12.3 едностранно, с 7 дневно предизвестие, от ОПЕРАТОРА в случай на           

неплащане на дължимите такси и цени съгласно този договор и Общите           
условия на Оператора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 7 дни след             
падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т. 27.1 от             
Общите условия на Оператора. 

12.4 едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на         
Задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по т. 27.2, т. 27.3 и т. 27.4 от Общите             
условия на Оператора; 

12.5 при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила; 
12.6 по силата на акт на компетентен държавен орган; 
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12.7 при отнемане, прекратяване, заличаване на регистрацията на        

ОПЕРАТОРА по лицензията. 
 

13. При предсрочно прекратяване на договора, потребителят дължи неустойка         
в размер на три месечни абонаментни такси. В тези случаи потребителят е            
длъжен също така да заплати сумата на отстъпките, които са му били            
предоставени за срока на договора, както и да върне предоставеното му от            
оператора оборудване; 

 
14. Потребителят не дължи неустойка за предсрочно прекратяване на         

договор, който не е влязъл в сила, но дължи незабавно възстановяване на            
предаденото му оборудване. В този случай потребителят, ако не възстанови          
оборудването при подаване на заявлениято за прекратяване, дължи на         
оператора неустойка в размер  на предплатените такси.  

 
15. Настоящия договор се изменя: по взаимно писмено съгласие между          

страните, наличие на форсмажорно събитие, при промяна на        
законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в         
рамките на дадената му от закона компетентност. Всяко изменение на          
договора се удостоверява писмено с допълнително споразумение и влиза в          
сила съгласно посоченото в споразумението. 
 
…………………..  
(място за полагане на подписа на абоната) 
Преди да положите вашия подпис, моля да прочетете 
внимателно настоящия договор, както и приложимите 
общи условия на предприятието. 
 
16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен този договор да влезе в сила незабавно.  
 
…………………..  
(място за полагане на подписа на абоната) 
Преди да положите вашия подпис, моля да прочетете 
внимателно настоящия договор, както и приложимите 
общи условия на предприятието. 
 
17. Потребителят се съгласява за целите на директния маркетинг и реклама да получава повиквания,              
съобщения или електронна поща със или без човешка намеса като това съгласие може да оттегли по                
всяко време. 
 
…………………..  
(място за полагане на подписа на абоната) 
Преди да положите вашия подпис, моля да прочетете 
внимателно настоящия договор, както и приложимите 
общи условия на предприятието. 
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18. Потребителят заявява, че не желае да получава детайлизирани сметки, като това заявление може да               
оттегли по всяко време. 
 
…………………..  
(място за полагане на подписа на абоната) 
Преди да положите вашия подпис, моля да прочетете 
внимателно настоящия договор, както и приложимите 
общи условия на предприятието. 
 
 
Днес……………., долуподписаният потребител...........………………………………………………………… 
получих екземпляр от ДОГОВОР №……… ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ КАБЕЛНА           
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА, ведно с приложение № 1 към него  за което се подписвам. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
към Договор №............../.............. 

 
 
Интернет скорости Рекламир

ана 
скорост 

Миним
ална 

скорост 

Обичайно 
налична 
скорост 

Максима
лна 

скорост 
Домашна, до 10 Mbps на     
сваляне / до 10 Mbps на      
качване 

10 Mbps  
на 
сваляне 

10 
Mbps 
на 
свалян
е 

10 Mbps на   
сваляне 

10 Mbps  
на 
сваляне 

10 Mbps  
на 
качване 

10 
Mbps 
на 
качван
е 

10 Mbps на   
качване 

10 Mbps  
на 
качване 

Домашна, до 20 Mbps на     
сваляне / до 10 Mbps на      
качване 

20 Mbps  
на 
сваляне 

10 
Mbps 
на 
свалян
е 

20 Mbps на   
сваляне 

10 Mbps  
на 
сваляне 

20 Mbps  
на 
качване 

10 
Mbps 
на 
качван
е 

20 Mbps на   
качване 

10 Mbps  
на 
качване 

Домашна, до 30 Mbps на     
сваляне / до 15 Mbps на      
качване 

30 Mbps  
на 
сваляне 

15 
Mbps 
на 
свалян
е 

30 Mbps на   
сваляне 

15 Mbps  
на 
сваляне 

30 Mbps  
на 
качване 

15 
Mbps 
на 
качван
е 

30 Mbps на   
качване 

15 Mbps  
на 
качване 

Бизнес, до 50 Mbps на     50 Mbps  20 50 Mbps на   20 Mbps  
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сваляне / до 20 Mbps на      
качване 

на 
сваляне 

Mbps 
на 
свалян
е 

сваляне на 
сваляне 

50Mbps 
на 
качване 

20 
Mbps 
на 
качван
е 

50 Mbps на   
качване 

20 Mbps  
на 
качване 

Бизнес, до 80 Mbps на     
сваляне / до 40 Mbps на      
качване 

80 Mbps  
на 
сваляне 

40 
Mbps 
на 
свалян
е 

80 Mbps на   
сваляне 

40 Mbps  
на 
сваляне 

80 Mbps  
на 
качване 

40 
Mbps 
на 
качван
е 

80 Mbps на   
качване 

40 Mbps  
на 
качване 

 
 
 
По технологият RLAN се предоставят следните скорости: 
- Домашна, до 10 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
- Домашна, до 20 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
- Домашна, до 30 Mbps на сваляне / до 15 Mbps на качване; 
 

 
По технология HomePNA over Coax 3.1 и G.hn 1.0 (Gigabit Home Network) се предоставят 
следните скорости: 
- Домашна, до 10 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
- Домашна, до 20 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
- Домашна, до 30 Mbps на сваляне / до 15 Mbps на качване; 
- Бизнес, до 50 Mbps на сваляне / до 20 Mbps на качване; 
- Бизнес, до 80 Mbps на сваляне / до 40 Mbps на качване. 
 
Ние предоставяме БЕЗПЛАТНО HomePNA over Coax 3.1 или G.hn 1.0 (Gigabit Home 
Network) модем на фирма Sendtek Taiwan.  
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае, може да предостави собствен модем, произведен от Sendtek 
Taiwan и предвиден за използване в коаксиална мрежа. 
 
По технология LAN (FTTH) се предоставят следните скорости: 
- Домашна, до 40 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
- Домашна, до 60 Mbps на сваляне / до 15 Mbps на качване; 
- Бизнес, до 80 Mbps на сваляне / до 40 Mbps на качване. 
 
Ние предоставяме БЕЗПЛАТНО Ethernet RJ45 10/100Base-T интерфейс, към който         
ПОТРЕБИТЕЛЯ може да свърже всяко свое устройство – компютър или рутер. 
 
По технология GPON (FTTH) се предоставят следните скорости: 
- Домашна, до 10 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
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- Домашна, до 20 Mbps на сваляне / до 10 Mbps на качване; 
- Домашна, до 30 Mbps на сваляне / до 15 Mbps на качване; 
- Бизнес, до 50 Mbps на сваляне / до 20 Mbps на качване; 
- Бизнес, до 80 Mbps на сваляне / до 40 Mbps на качване. 
 
Ние предоставяме БЕЗПЛАТНО GPON ONU на фирма DASAN Networks.  
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае, може да предостави собствено GPON ONU, произведен от           
DASAN Networks. 
 
Всички интерфейси са описани в „Технически спецификации на интерфейсите за свързване           
на крайните електронни съобщителни устройства“ в нашият сайт : 

 

                                                               http://www.unisat.tv 
 
 
 

ОПЕРАТОР: 
 
 
Упълномощен представител: 
(Име, фамилия, подпис) 
 
 
 
 
 
Дата: .........................20..... г.; гр. Стара 
Загора 

ПОТРЕБИТЕЛ: 
 
 
Име, фамилия, подпис: 
 
Внимание! Преди да положите Вашия подпис, 
моля прочетете внимателно настоящия Договор, 
както и приложимите Общи условия на 
предприятието. 
 
 
Дата: .........................20..... г.; гр. Стара Загора  

 

 
 

стр.6 
Потребител: .......................... Оператор: ............... 
                           подпис подпис 


