
 

 

 

Общи условия на Договора за поръчка за извънсъдебно събиране на 
неизплатени задължения между “ Кофас България кредит мениджмънт 
сървисиз” ЕООД  и доверителите  

 

I. 
1.” Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД приема да представлява 
ДОВЕРИТЕЛЯ при извънсъдебно събиране на задължения от неизправни български или 
чуждестранни длъжници. ” Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД  действа 
от името и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ. 

2. ” Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД приема само случаи, при които 
длъжникът не оспорва категорично съществуването на дълга. 

 

II. Права и задължения                                                                                                                      
3. В процеса на работа “ Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД  стриктно се 
съобразява със специфичните интереси на своя доверител.  

4. Комисионната  за събиране се начислява само върху успешно върнатите суми (стока), 
включително и при частични плащания, или договаряне на бартер или прихващане на 
дължими взаимно суми и е съгласно приложения ценови лист или подписан 
договор/поръчка от страна на клиента. В периода на работа на Кофас България по 
възложени случаи към определен длъжник се счита, че суми, постъпили от този длъжник 
закриват първо фактури по случаи, възложени на Кофас. В случаите на погасяване на 
задължения в рамките на изпълнително производство – в резултат на изпълнителни 
действия или плащания от длъжника, доверителят дължи уговорената комисионна. 

5. “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” действа принципно по указанията на 
доверителя. Доверителят няма право да дава на “Кофас България кредит мениджмънт 
сървисиз” указания, които са извън рамките на закона. 

6. В случаите, когато непосредствено след възлагане на поръчката длъжникът погаси 
задължението си изцяло, Доверителят може да я оттегли в срок един ден от датата на 
възлагане на поръчката, като не дължи комисионна.    

7. “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” може да откаже  приемането на случай, 
като укаже причината за това.  

     
8. “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” не дължи връщане на документите по 
възложените случаи. 
 
9. Доверителят се задължава от момента на поръчката да преустанови директни контакти 
със своя длъжник, както и да не започва съдебни процеси срещу него от свое име, без 
надлежно да уведоми за това “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” .    
     Доверителят се задължава да не упълномощава за същите вземания  други фирми, 
адвокати и лица. 
     При нарушение на т.9  “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД е в 
правото си да изисква от доверителя обезщетение в размер на 5% от общата сума на 
дълга.  



 
 
10. Доверителят се задължава да информира “Кофас България кредит мениджмънт 
сървисиз” ЕООД за всяка промяна в данните, които е дал на “Кофас България кредит 
мениджмънт сървисиз” към момента на възлагане на случая. Доверителят се задължава 
да информира Довереника за всяко плащане по възложените случаи до 5 число на месеца 
след осъществяване на плащането. 
      Страните са длъжни да се уведомяват незабавно за всички промени в адреса си. В 
противен случай всички съобщения се изпращат на последния известен адрес. 
 
11. Ако доверителят  оттегли поръчката си, “Кофас България кредит мениджмънт 
сървисиз” ЕООД има право на уговореното възнаграждение за заплатените от длъжника в 
14 дневен срок от датата на оттеглянето на поръчката задължения.  
 
12. В цените на услугата не е включен ДДС. 
 
 

III. Поръчки 

13. Договор за поръчка се сключва : 
      а) чрез подписване на писмен договор за поръчка; 
      б) чрез подписване на Общите условия и ценови лист и заявяване на поръчка с 
електронна поща или факс; 
      в) чрез подписване на Общите условия и ценови лист и заявяване чрез on-line 
системата на  “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД. 
      В хипотезите на б. 13.б) и 13. в) “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД 
приема поръчката в срок от седем дни от заявяването и с e-mail. 

 

IV. Защита на данните                                                                                                                         

14. Доверителят се съгласява информацията, до която “Кофас България кредит 
мениджмънт сървисиз” ЕООД има достъп в процеса на работа по възложените от 
доверителя случаи на събиране  да бъде публикувана и използвана, до степента която е 
необходима за достигане на целите на дейността му.  

 

V.Отговорност                                                                                                                                   

15. Ако доверителят оттегли възложената поръчка, касаеща български длъжник в срок по-
кратък от 90 дни от датата на възлагането и, респ. за чуждестранен длъжник - в срок по-
кратък от 120 дни от датата на възлагане на поръчката по събиране на задължението, то 
“Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД има право да иска доверителят да 
му заплати сума в размер на 100% от комисионната за събиране на неизплатеното 
задължение. В случай, че с длъжника се подпише споразумение за разсрочване на 
дължимите суми, то действието на сключения договор за поръчка  и всички права и 
задължения на страните по съответния договор се продължават до изпълнение на 
задълженията на длъжника по съответното споразумение за разсрочване. 

16 .Ако в срока, в който Кофас България кредит мениджмънт сървисиз е ангажиран да 
работи по случаите на събиране, възложени му от Доверителя, бъде подписано 
споразумение за разсрочване на плащанията , взаимните ангажименти на Доверителя и 
Кофас България кредит мениджмънт сървисиз ще бъдат валидни до края на срока на това 
подписано споразумение. 

17. В случай, че доверителят предостави инкасирането на конкретен дълг, сумата на който 
се окаже заплатена на доверителя  преди ангажирането със случая на “Кофас България 
кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД, то “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” 



 
ЕООД има право да иска доверителят да му заплати сума в размер на 5% от общата сума 
на дълга. 

 

VI. Прекратяване на договора 

18. “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД може да преустанови по 
нататъшна работа по поръчката при осъществяване на основанията, предвидени в закона 
или:      

        а) ако доверителят не отговори на писмо на довереника или не даде поискани 
документи или инструкции в 30-дневен срок; 

        б) ако контакт с длъжника не може да бъде установен  до 30 дни след сключване на 
договора за поръчка по информацията, дадена от доверителя или по публичната 
информация за длъжника. 

        в) след изтичане на срока, в който Кофас България е поел ангажимент да работи по 
случай за събиране срещу български длъжник  от 90 дни от датата на възлагането и, респ. 
за чуждестранен длъжник - в срок  от 120 дни от датата на възлагане на поръчката по 
събиране на задължението, като уведоми писмено за това Възложителя. 

 

19. Когато доверителят и “Кофас България кредит мениджмънт сървисиз” ЕООД се 
споразумеят за условия, различни от залегналите в точка 1 до 13, то същите трябва 
изрично да бъдат потвърдени в писмена форма от двете страни. 

 

Дата...................... 

 

Доверител……………………………….....................                                                 


