
Д О Г О В О Р 

за представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа 

№ ДУ-08/28.08.2017 г. 

Днес, 28.02.2017 г., в град София: 

1. КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, гр. София, със

седалище и адрес на управление бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, с БУЛСТАТ 130098909, 

представлявана от представлявана от доц. д-р Иван Н. Иванов – Председател и 

Евгения Сматракалева – Главен счетоводител, наричана за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 
2. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД, 

ЕИК831642181, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115 И, Хермес парк, 
сграда А, представлявано от Атанас Илиев Добрев ,              , в качеството му на Главен 
изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  
на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрен 
протокол за работа на комисия, определена със заповед № З-ОФ-2 от 12.01.2017 г. и 
оферта вх. № ВП-ОФ-45/07.12.16 г. по обособена позиция № 1 „Предоставяне на 
фиксирани гласови телефонни услуги“ от обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на фиксирани и мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на 
Комисията за енергийно и водно регулиране“, се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предоставя далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна 

мрежа за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата в съответствие с клаузите на 

настоящия договор и съобразно техническо предложение (Приложение № 1), което е 

неразделна част от настоящия договор. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящият договор е със срок на изпълнение 2 (две) години или до 

достигане на финансовия ресурс в размер на 40 000,00 (четиридесет хиляди) лева без 

ДДС и 48 000,00 (четиридесет и осем хиляди) лева с ДДС, в зависимост от това кое 

обстоятелство е настъпило първо. Договорът влиза в сила от датата на подписването 

му. 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите, предмет на 

договора в пълен обем 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Мястото на предоставяне на услугите, предмет на договора е сградата на 

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, находяща се в гр. София, бул. 

„Княз Дондуков” № 8-10. 

IV. КАЧЕСТВО



Чл.5. Услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да отговарят на 

изискванията за качество, заложени в разрешенията за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс, за осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез 

обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана 

гласова телефонна услуга и в съответствие с представената оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, 

съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), неразделна част от 

настоящия договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнението на поръчката. Договорената цена е окончателна и не подлежи на 

актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по чл. 6, ал. 2. 

(2) Ако в хода на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени 

цените за бизнес абонатите си, включително и месечната абонаментна такса, и те се 

окажат по-благоприятни от цените, предложени в ценовото предложение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прилага по-ниските цени и по отношение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на промяната. 

(3) В случаите по предходната клауза, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изменя ценовата 

оферта в съответствие с новите цени за бизнес абонати. 

(4) В случай, че се налага заплащане на такса за преносимост на номера, тя е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7 (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български 

лева, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на фактура 

заедно с детайлизирана сметка за ползваните услуги по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN:  

BIC:  

Банка:  

(2) Във фактурата по ал. 1 се посочва броят, видът и цените на предоставените и 

ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги  поотделно за всеки телефонен пост за 

съответния отчетен период.  

(3) Детайлизираната сметка следва да съдържа най-малко следната информация: 

всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните 

услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер 

на данъчните начисления върху сметката, общ размер на дължимата сума без ДДС и с 

ДДС. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си по настоящия договор, спазвайки действащото 

българско законодателство, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

документацията за участие в процедура, договора, своята техническа и ценова оферта, 

неразделна част от настоящия договор, качествено и в определените срокове. 

2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на 

услугите; 

3. при изменение на Общите условия и при намаляване на цените за бизнес 

абонатите си д а уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това писмено най-малко 14 

(четиринадесет) дни преди изменението. 



4. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 

търговското дружество до изтичане срока на договора. 

5. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички влошавания на 

параметрите на предоставяната услуга и пълни или частични прекъсвания. 

6. При опасност от нарушаване сигурността на електронните съобщителни мрежи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или пробив в неговите информационни системи, касаеща КЕВР, 

същият в срок от 6 часа трябва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7. да предостави на оторизиран представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ права за 

достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: 

всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни 

услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността 

на всяко осъществено повикване. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите информация и съдействие за 

изпълнение на услугата; 

2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор и 

ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 

2. да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 

изпълнение на настоящия договор; 

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, с която 

разполага, свързана с изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 11. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

ползване оборудване, същото остава собственост на Изпълнителя  и подлежи на 

връщане след закриване на услугата или прекратяване на договора.  

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на настоящия 

договор и приложенията към него; 

2. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора; 

3. по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 

дължимите суми за използвани услуги по настоящия договор, включително и 

предходен период. 

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок и без 

отклонение от договореното. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция 

за добро изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността му, а именно 2 000 

(две хиляди) лева. 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция или под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покриване отговорността на 

изпълнителя. 

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 

(тридесет) календарни дни, считано от деня на изтичане на настоящия договор. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 



Чл. 14 (1) Настоящият Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 2; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. без предизвестие – при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно 

писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение или 

забави изпълнението на задължение повече от 5 (пет) дни. 

 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 15. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на 

договора се счита за конфиденциална. 

Чл. 16.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и 

под каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без предварителното 

писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива и разпространява съобщенията и 

свързаните с тях графични данни, данни за местоположението, както и данните, 

необходими за идентифициране на потребителя, които са станали известни при 

предоставяне на електронните съобщителни мрежи и/или услуги и е длъжен да уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при опасност от нарушаване сигурността на електронните 

съобщителни мрежи – за опасността, за необходимите средства за отстраняването й, 

както и за разходите, които са свързани с това. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото 

законодателство. 

 

X. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 18. При пълно или частично нарушаване на предоставянето на фиксирана 

телефонна услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 10% (десет процента) 

от стойността на дължимата сума за съответния месец, ако прекъсването е отстранено в 

рамките на 8 часа от установяването му и до 20% (двадесет процента) от дължимата 

сума за съответния месец, ако прекъсването е било отстранено за повече от 8 часа. 

Изключение правят случаите на прекъсване за профилактика и преконфигуриране на 

мрежата в извънработно време (от 18:00 ч. до 09:00 ч.), но само при условие, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил предупреден не по-късно от 5 (пет) работни дни преди 

настъпване на прекъсването. 

Чл. 19. Изправната страна има право на обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи. 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 20. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма, включително и по факс, от упълномощените 

представители на страните. 

Чл.21 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство и Общите условия на Изпълнителя, доколкото 



не противоречат на правна норма или установено правило за разпоредителите с 

бюджет. 

Чл.22. Всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на този 

договор, се разискват и решават по споразумение, а при непостигане на съгласие 

споровете се решават по съдебен ред. 

Чл.23 Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.24.Уведомленията между страните се извършват в писмена форма - чрез 

писмо, факс или по електронен път на български език. 

Чл.25. Всяка информация, касаеща изпълнението на този договор се разменя 

между лицата за контакт, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

оперативното изпълнение на настоящия договор. 

Чл.26. При промяна на посочените данни, съответната страна е длъжна писмено 

да уведоми другата страна в петдневен срок от настъпване на промяната. 

Лицата за контакт по настоящия договор, които са и упълномощените лица, до 

които следва да бъде адресирана всяка писмена кореспонденция по този договор, са 

както следва: 

 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

За финансови въпроси: 

име: Евгания Сматракалева 

длъжност: главен счетоводител 

телефон: 02/9359752 

факс: 02/9888782 

имейл: ESmatrakaleva@dker.bg 

адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 8-10 

 

За технически въпроси: 

име: Тихомир Василев 

длъжност: главен експерт - ИТ 

телефон: 02/9359653 

факс: 02/9888782 

имейл: TVassilev@dker.bg 

адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 8-10 

 

име: Цанко Цанев 

длъжност: старши експерт - ИТ 

телефон: 02/9359692 

факс: 02/9888782 

имейл: TТsanev@dker.bg 

адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 8-10 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

име: Любомир Георгиев 

длъжност: търговски представител Корпоративни продажби 

телефон: 02/9494363 

мобилен телефон: 0878 398721 

имейл: lyubomir.mihaylov.georgiev@vivacom.bg 

адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ №115 И 

 



Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него са: 

Приложение № 1 – Техническо предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 2 – Ценова оферта на Изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ПОДПИС ПОДПИС 

ИВАН Н. ИВАНОВ 

Председател на Държавна комисия за  

енергийно и водно регулиране 

 

АТАНАС ДОБРЕВ 

Главен изпълнителен директор 

  

ПОДПИС 

 

ЕВГЕНИЯ СМАТРАКАЛЕВА  

Главен счетоводител  
 


