ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
ЗА АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМА

Днес,

200

г. в гр.

между:

(наименование на фирмата, седалище, адрес)

представлявана от
наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ-КОНСУЛТАНТ, от една страна, и

(наименование на фирмата, седалище, адрес)

представлявана от
с адрес
наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ-АБОНАТ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
I. Предмет и срок на договора
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-КОНСУЛТАНТ приема да извършва правни
консултации за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ.
Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от
считано от датата на подписването му от страните.
II. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-КОНСУЛТАНТ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-КОНСУЛТАНТ се задължава:
- да дава правни консултации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ за срока на действие на настоящия договор при
поискване от него;
- да започне извършването на възложената работа в подходящ срок, но не по-късно от
от предоставянето на необходимите за работата данни;
?
например двадесет и четири часа

- да спазва конкретно уговорените срокове за извършване на съответната правна консултация, а доколкото
това е невъзможно, незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ за това, като договорят нови такива;

- да извърши веднага и на място исканата устна консултация, освен ако правната или фактическа сложност на
поставения проблем изисква допълнително проучване и използване на данни, за събирането на които е необходим
определен период от време. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-КОНСУЛТАНТ определя с
точност до

?

времето за предоставяне на консултацията;

например шест работни часа

- по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ да предостави в писмен вид вече дадената устна консултация;
?
Тук може да се договори за даване само на писмени консултации при поискване от възложителя-абонат.

- да пази търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, станали му известни при или във връзка с
извършваната работа за времето на действие на настоящия договор и до

?
например три години след това

III. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - АБОНАТ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ се задължава:
- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - КОНСУЛТАНТ в договорения срок пълната необходима и искана от
последния информация за извършване на работата или даване на консултацията, както и да осигури необходимото
съдействие, доколкото това е по възможностите му;
- да плаща редовно и в срок уговореното възнаграждение;
- да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - КОНСУЛТАНТ всички допълнителни присъщи разходи, свързани с
направената консултация или извършената работа, доколкото те не влизат в уговореното по-долу възнаграждение;
?
например преводи, легализации, държавни такси и др.

- да не предоставя на трети физически или юридически лица получената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - КОНСУЛТАНТ
информация, както и становищата по различни въпроси, без изричното съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - КОНСУЛТАНТ.

IV. Възнаграждение и плащания
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ се задължава да заплаща ежемесечно на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-КОНСУЛТАНТ като месечен абонамент сумата
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ следва да заплаща посочената по-горе сума до
число на конкретния месец, за който договорът има действие.
(З) Ако поставеният проблем или исканата консултация представляват особена юридическа
или фактическа сложност, както и за изготвяне на договори с интерес над

лева.
?
например 100 000 лева

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ в срока по ал. 2 дължи и допълнително възнаграждение, което се договаря
конкретно между страните и не може да бъде по-малко от

% от интереса на конкретния договор.

V. Прекратяване на договора
Чл. 6. (1) Всяка от страните може да прекрати договора с
месечно предизвестие, изпратено писмено до другата страна.
?
Тук е уместно да се уточни формата на писменото предизвестие - телекс, препоръчано писмо и др.

(2) В случай, че договорът бъде прекратен по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-КОНСУЛТАНТ, последният се
задължава да възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ съответна част от платената цена за абонамента за
месеца на прекратяването на договора.

(З) В случай, че договорът бъде прекратен по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, същият не се освобождава
от задължението си да заплати възнаграждението по чл. 5 от настоящия договор до месеца на прекратяването.

(5) Договорът се прекратява и с прекратяването на юридическото лице - страна по него.
VI. Общи разпоредби
Чл. 7. За целите на настоящия договор страните се договарят да разбират употребените думи и изрази по
следния начин:
- "правни консултации" - даване на каквито и да било устни

и/или писмени становища,
?
включително и по телефон

мнения, съвети, съображения, указания и др., свързани с действащото или отмененото законодателство в страната
и/или чужбина, независимо от съответния правен клон; изготвяне на договори, заявления, молби, разписки,
пълномощни, както и всякакви други писмени актове и книжа, независимо от езика, целта и графичното оформление;
предоставяне на справки (устни или писмени) относно нормативни или други актове на органите на държавна власт,
държавно управление или на съдебната власт;

- "работа" или "услуга", независимо от словосъчетанието, в което е употребена: всяка дейност, включително и
"правна консултация", осъществена по искане или в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо
дали се заключава в пред-приемане на фактически действия или даване на съвети и оказване на съдействие;

- "незабавно" - не по-късно от един час от узнаването на съответната информация или проблем или
извършването на съответната работа;
- "абонамент" - ангажираност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оказването на правни консултации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
договорения срок с предимство пред другите клиенти и полагащото се за това определено възнаграждение.

Чл. 8. Изменения и допълнения в настоящия договор може да се правят само с допълнително писмено
споразумение (анекс), подписано от страните по договора.
Чл. 9. Страните по настоящия договор се договарят да решават възникналите проблеми по прилагането,
действието и прекратяването му по взаимно споразумение, а доколкото такова не бъде постигнато, да отнасят спора пред
Арбитражния съд при БТПП, чиято компетентност и правилник приемат за меродавни при разрешаването на възникналите
спорове.

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

