
Д О Г О В О Р

Днес ........................................... г. в гр.Добрич се сключи настоящия договор между:
           /ден, месец, година/

............................................................................................................................................................
       /име на фирмата, седалище, ЕИК/

............................................................................................................................................................
/длъжност и имена на представляващия/

наречен/а,о/ тук ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и Владимир Костов Банов с ЕИК: 5802257927 - счетоводител  на свободна практика  от 
гр.Добрич, ул. ,,Иван Вазов" №11, А, 6, наречен тук ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
за следното:

1.    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ    възлага,    а      ИЗПЪЛНИТЕЛЯ      приема      да       извършва 
счетеводната му отчетност.

2.Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.1. Да организира и води аналитичната и синтетичната счетоводна отчетност, 

съобразно изискванията на Закон за счетоводството, националните счетоводни стандарти и 
данъчното законодателство.

2.2.  Да представя в данъчната администрация срочно всички изискуеми се документи и 
отчети.

2.3. Да получава периодично (по принцип тримесечно) възнаграждения за извършеното 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от документооборота и броя на работниците, както следва 

2.3.1. 30 лв. месечно при обработка на 20 фактури и при наличие на до 5 работници.
2.3.2. При наличие на повече от 20 фактури и 5 работника пропорционално на т.2.3.1, 

след допълнително писмено или друго съгласуване.
2.3.3. При липса на дейност, ако възложителя е регистриран по ЗДДЦ - по 5 лб. месечно.
2.3.4 По принцип възнаграждението се предоговаря при съставянето на годишните 

финансови отчети.
2.4. Да носи имуществена отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допуснати грешки или 

просрочия, довели до начети или глоби. При такива ситуации начетите или глобите, които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да възстанови се намаляват с ползите, които е получил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
резултат на допуснатите грешки. 

3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.1. Да предоставя ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 5 дни след месеца всички 

първични документи/фактури, ордери, складови документи, договори и др./.
3.2. Да иска пояснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отчетите /периодишни/ и други справки.
3.3. Да упълномощи  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да получава банковите му документи и носи 

справки и отчети в данъчните и осигурителните служби. 
4. Договора може да бъде прекратен след едномесечно предизвестие на 

заинтересованата страна до другата.

Този договор се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

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


