
ДОГОВОР 
№... .<З^Н.. /.«23.-.С?.7..2015г. 

Днес,.Л7...< :...#гл.г.*^/, в гр. София, между: 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ възложител на обществената поръчка, с адрес на 
управление: гр. София, ул. „Врабча" № 1, БУЛСТАТ 175263817, представлявана от Евтим 
Костадинов Костадинов, председател на Комисията, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна 

II 
"МОБИЛТЕЛ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кукуш" №1, 

вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания, ЕИК: 131468980, ИН по ДДС: 
ВС131468980, представлявано от Виктория Динева - Директор на Дирекция «Финанси» и 
Главен счетоводител и Петър Петров - Директор на Дирекция «Бизнес продажби», само 
заедно в качеството им на пълномощници на Изпълнителните директори съгласно нотариално 
заверено пълномощно № 10511/2013 г., заверено от нотариус Валентина Механджийска, рег. 
№ 074 на Нотариалната камара, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл. 101 е. във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) се сключи настоящия Договор, както следва: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. Изпълнителят предоставя на Възложителя следните услуги: доставка на 

комуникационна свързаност, достъп от и до обществената телефонна мрежа, интернет трафик 
и мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на КРДОПБГДСРСБНА. наричана за 
краткост ..Услугата", срещу заплащане на определените в този договор цени. „Услугата" 
включва: 

1.1.Услугата "УР>Г, която се предоставя чрез обществената електронна съобщителна 
мрежа на Изпълнителя, предназначена за фиксирана телефонна услуга и чрез обществената 
мобилна наземна мрежа на Изпълнителя по стандарт 08М/1ЖТ8 (наричани заедно или 
поотделно за краткост „Мрежи/те"), в съответствие с този Договор, с Общите условия за 
взаимоотношения между Изпълнителя и крайните потребители за предоставяне на услугите 
(на фиксирана телефонна услуга и на услуги чрез обществените мобилни наземни мрежи на 
Изпълнителя по стандарт 08М/Г1МТ8). Услугата "УРМ" включва свързване на учрежденската 
телефонна централа на Възложителя с Мрежите на Изпълнителя, предоставяне за ползване от 
Възложителя на фиксирани и мобилни номера и свързването им в една виртуална частна 
мрежа за пренос на глас по начин, позволяващ чрез едно крайно устройство да бъдат 
осъществявани гласови повиквания чрез мобилни номера към обществени мобилни наземни 
мрежи и чрез фиксирани номера към обществени електронни съобщителни мрежи за 
фиксирана телефонна услуга. 

1.2. Услугата "Достъп до Интернет", представляваща постоянна връзка с гарантирана 
симетрична скорост във всички точки на достъп (наричани за краткост „Входни точки"), 
предназначена за пренос на 1п1егпе1 Рго1осо1 (1Р) пакети през тези Входни точки в мрежата за 
пренос на данни на Изпълнителя. Услугата "Достъп до Интернет" се състои от достъп до 
присвоеното 1Р адресно пространство на български доставчици на Интернет (18Р) и достъп до 
международното Интернет пространство. 

1.3. Услугата Виртуална частна мрежа по протокол Етегпе* (наричана по-долу за 
краткост „Услугата"), представляваща свързване на входни точки на Потребителя чрез 
постоянна връзка в една виртуална частна среда за пренос на данни между тези точки в 
мрежата на Изпълнителя. 

1.4. Мобилна телефонна услуга, която се предоставя от изпълнителя чрез осигуряване 
достъп до негови обществени мобилни наземни мрежи по стандарт 08М/11МТ8 с национално 
покритие, съгласно Общи условия, които представляват Приложение № 5 от настоящия 
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Договор и неразделна част от същия, Ценовата оферта на Изпълнителя, представляваща 
Приложение № 3 към този Договор и неразделна част от същия. Предоставянето им се 
осъществява в съответствие с изискванията, залегнали в Разрешението на Изпълнителя за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилни наземни мрежи 
08М/1ЛУ1Т8 и Общите условия. 

2. Изпълнителят предоставя на Възложителя техническите параметри и схема на 
свързаност на Услугите. 

2.1 Техническите параметри на Услугата, в това число: телефонните номера за ползване 
на "УР1Ч" и капацитетите на Входните точки за ползване на услугата „Достъп до Интернет" и 
Оа1:а VРN са описани подробно в Приложение № 1, представляващо неразделна част от този 
Договор. 

2.2. Схемата на свързаност между локациите на Възложителя се съдържа в Приложение 
№ 2, представляващо неразделна част от този договор. 

3. По т. 1.4. Изпълнителят доставя на Възложителя СИМ карти, описани в Приложение 
№ 6 от този Договор, представляващо неразделна част от него. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
4. Общата стойност на договора е до 30.000.00 (тридесет хиляди) лева без ДДС. 
4.1. Цените, дължими от Възложителя за ползването на Услугата за срока и при 

условията на настоящия договор са посочени в Приложение № 3 и Приложение № За, 
представляващи неразделна част от договора. 

4.2. Първата месечна абонаментна такса се заплаща след подписване на Протокол за 
въвеждане в експлоатация на Услугата за съответната Входна точка. Страните подписват и 
Приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи, че на Възложителя са предоставени 
безвъзмездно, за ползване за срока на договора, маршрутизатори, цифрови I8^N §а!ешау и 
конвертори Е1/Ет. При прекратяване на Договора връщането на маршрутизаторите, 
цифровите 18БК §а*е\уау и конвертори Е1/Ет от Възложителя на Изпълнителя отново се 
удостоверява с подписването на двустранни Приемо-предавателни протоколи. 

4.3. Месечна абонаментна такса, дължима за първия и последния месец (период на 
таксуване) на ползване на Услугата се заплаща пропорционално на продължителността на 
ползване на Услугата през тези месеци. 

5. Възложителят следва да плаща всички суми, дължими по този Договор, в 15 
(петнадесет) дневен срок от датата на издаване на месечна фактура от страна на Изпълнителя. 

5.1 Във фактурата за Електронни мобилни съобщителни услуги се посочват броят, видът 
и цените на предоставените и ползвани от Възложителя Услуги за съответния месец. 

6. Неполучаването на фактура не освобождава Възложителя от задължението му за 
заплащане на дължимите суми. 

7. Възложителят заплаща дължимите по договора суми по банковата сметка на 
Доставчика: 

Райфайзенбанк ЕАД, 
1ВА№ ВС94 Р2ВВ 9155 1060 3623 19 
В1С: К2ВВВ08Р 

За дата на плащането се счита датата на заверяване на платежното нареждане от банката 
на Възложителя. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
8. Изпълнителят се задължава да предоставя на Възложителя Услугата в определените 

срокове, качествено и в съответствие с разпоредбите на този договор, Приложенията към него, 
Техническо предложение, Офертата, неразделна част от договора и Общите условия 
(доколкото са приложими за съответните елементи на Услугата). 

9. Изпълнителят се задължава да изгради свързаността, съгласно Приложение № 1 и 
Приложение № 2 и да пусне в експлоатация Услугата в срок до 168 (сто шестдесет и осем) 
часа от датата на подписване на настоящия Договор. 



10. Изпълнителят се задължава да осигури контактно лице за техническа поддръжка, на 
кратък тел. 1515 за подпомагане разрешаването на възникнали технически проблеми, свързани 
с изпълнението на този Договор. 

11. Изпълнителят има право да получи уговорените плащания, при условията и 
сроковете на настоящия Договор. 

12. В случай, че Възложителят наруши което и да е от задълженията си по този 
Договор, Изпълнителят има правото да спре временно (до отстраняване на нарушението) или 
да прекрати предоставянето на Услугата. 

13. Възложителят се задължава да заплаща цената, дължима за ползване на Услугата, 
съгласно условията и сроковете, посочени в този Договор, Приложение № 3 и Общите 
условия. 

14. Възложителят се задължава да ползва Услугата само за нуждите на своята дейност. 
15. Възложителят няма право да извършва или да допуска други лица да осъществяват 

следните действия: 
15.1 изходящи повиквания, входящи повиквания или пренос на данни от/към/ Мрежите 

с цел реализиране на собствена печалба или печалба за друго лице, различно от Изпълнителя; 
15.2 действия, извършвани с цел иницииране на повиквания и осъществяване на 

разговори по начин, увреждащ правата и интересите на Изпълнителя; 
16. Възложителят се задължава: 
16.1. да ползва само крайни електронни съобщителни устройства с оценено 

съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове; 
16.2. да ползва изправни крайни електронни съобщителни устройства и/или 81М карта, 

в съответствие с тяхното предназначение и указанията на производителя, по начин, който да 
не причинява смущения във функционирането на Услугата и/или Мрежите; 

16.3. да изпраща към Мрежите само географски номера от номерационния капацитет, 
предоставен вторично от Изпълнителя, без да ги променя; 

16.4. да ползва Услугата по начин, който не нарушава целостта на Мрежите и/или не 
възпрепятства предоставянето на услуги от Изпълнителя на трети лица, при спазване на 
изискванията за качество на услугите. 

17. Възложителят се задължава да не прави каквито и да било промени в настройките 
на комуникационното оборудване, преди това да е съгласувано и писмено одобрено от 
техническия персонал на Изпълнителя. 

18. Възложителят се задължава да осигури на служители на Изпълнителя достъп до 
свои помещения, във време, съвместно уговорено между страните, за изпълнение на 
задълженията на Изпълнителя по този Договор, както и да осигури контактно лице за 
техническа поддръжка и за подпомагане разрешаването на възникнали технически проблеми, 
свързани с изпълнението на този Договор, както следва: 

За Възложителя: 
Име: Гюрсел Салим Име: Кръстьо Гямчев 
Адрес: ул. „Врабча" № 1 Адрес: Банкя, кв. „Михайлово" 
Телефон: 0884 404 388 Телофон: 0884 693 434 
Телефон: 02/8004 533 Телефон: 02/8004 532 
Факс: 02/8004 500 Факс: 02/8004 500 
Е-таП: й.5аПт@сотс1о§.Ьй Е-таП: к.^уатспеу@сопк1о5.сот 

19. Възложителят се задължава в рамките на срока по този Договор да спазва правилата 
за ползване на услугите, свързани с достъп до Интернет чрез мрежата на изпълнителя, 
представляващи Приложение № 4 към този Договор. 

20. Възложителят се задължава да не прехвърля правата и задълженията си по този 
Договор на трети лица без предварително писмено съгласие на Изпълнителя. 

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
21.1. Страните се задължават да третират информацията по този Договор като търговска 

тайна с най-строга конфиденциалност, да не разпространяват и/или съобщават на трети лица 
каквато и да било информация по този Договор и/или информация във връзка с изпълнение 



предмета на този Договор. Възложителят се задължава да ограничи достъпа до информация по 
този Договор само до тези свои служители, на които същата е необходима с оглед 
осъществяване предмета му, както и да гарантира, че всеки такъв служител спазва 
задълженията, посочени в настоящата клауза. 

21.2. Задължението по т. 21.1 не се отнася до информация, разкриването, на която се 
изисква по закон или която е необходима за защита на законен интерес на страна по Договора 
пред компетентния съд. 

V. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 
22. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не 
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата 
Страна за възникването на непреодолима сила. 

23. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

24 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на Страните по 
настоящия Договор се спира. 

25 Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия и/или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ 
26. Договорът се сключва за срок от 1 (една) година, считано от 23.04.2015г. 
27. Възложителят няма право да прекратява настоящия Договор в рамките на срока на 

действие по т. 26, освен след заплащане на всички месечни абонаментни такси, дължими до 
края на срока на Договора или в случаите по т. 28.2., когато Договорът е прекратен по вина на 
Оператора. 

28. Договорът се прекратява: 
28.1. с изтичане на срока по т. 26; 
28.2. с 1-месечно писмено предизвестие от изправната страна - при нарушение на 

задълженията на другата страна, посочени в този Договор и Общите условия; 
28.3. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 

VII. НЕУСТОЙКИ. 
29. В случай, че Изпълнителят не изпълни възложената Услуга или част от нея, или 

изискванията за нея съгласно Договора, или не изпълни други договорени дейности в 
установения по Договора срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.1 на 
сто от стойността на последната издадена фактура, за всеки просрочен ден, но не повече 
от 10 на сто от същата. 

30. При забава на Възложителя с повече от 15 (петнадесет) дни на месечното плащане 
по т. 5, Изпълнителят има право да преустанови достъпа на последния до мрежата, както и 
да получи неустойка в размер на 0.1 на сто от стойността на последната издадена фактура, 
за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто от същата. 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
31. С подписването на този Договор Възложителят дава съгласието си да получава от 

Изпълнителя чрез кратки текстови съобщения (зтз) , по е-таП, по поща и по друг подходящ 
начин информация относно промоции, специални програми, тарифи и др. 

32. С подписване на настоящия Договор Възложителят декларира, че е запознат с и 
приема Общите условия. 

33. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор са валидни само ако са 
направени в писмена форма и са подписани от двете страни. Всички приложения към този 
Договор са неразделна част от него. 
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34. За неуредените в настоящия Договор случаи се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

35. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на настоящия Договор, се 
решават по взаимно споразумение на страните, а при непостигане на такова, спорът се отнася 
за разрешаване пред компетентния съд. 

36. Всички уведомления по този Договор се извършват от Страните в писмена форма и 
следва да се изпращат с препоръчана поща, куриер, по е-таП или факс на следните адреси и 
лица за контакт, които имат право да подписват и протоколи във връзка с изпълнението на 
този Договор: 

За Възложителя: 
Име: Гюрсел Салим Име: Кръстьо Гямчев 
Адрес: ул. „Врабча" № 1 Адрес: Банкя, кв."Михайлово" 

За Изпълнителя: 
Добромир Горчов 
Адрес: „Мобилтел" ЕАД 
ул."Кукуш" №1, сграда М2, 1309 София 
Телефон: +359 (88) 220 6926 
Телефон: +359 (2) 485 6926 
Е-таП й. йогспоу@тоЪШе!.Ъе 

Настоящият Договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните. 

Приложение № 1: Техническите параметри на: телефонните номера за ползване на 
"УР1Ч" и капацитетите на Входните точки за ползване на услугата „Достъп до Интернет" и 
Ба1а УРИ. (не се разкрива във връзка с Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП). 

Приложение № 2: Схемата на свързаност между локациите на Възложителя (не се 
разкрива във връзка с Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП). 

Приложение № 3: Ценова оферта за Изпълнителя (не се разкрива във връзка с 
Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП). 

Приложение № За: Цени на международни разговори, от фиксирани номера (не се 
разкрива във връзка с Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП). 

Приложение № 4: правилата за ползване на услугите, свързани с достъп до Интернет 
чрез мрежата на Изпълнителя. 

Приложение № 5: Общи условия за взаимоотношенията между Изпълнителя и 
абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на по стандарт 08М/ 
1ЖТ8 и на фиксирана телефонна услуга. 

Приложение № 6: Списък с номерата на СИМ картите, предоставени по силата на този 

Телефон: 0884 404 388 
Телефон: 02/8004 533 
Факс: 02/8004 500 
Е-таП: й.5аНт@сотс1о§.Ре 

Телофон: 0884 693 434 
Телефон: 02/8004 532 
Факс: 02/8004 500 
Е-таП: к.дуатспеу^сотсюБ.сот 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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