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Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по оптичен 

пренос на данни“, по обособена позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни 

за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, 

връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“ 
 
 

За Възложителя: Чл. 2  ЗЗЛД                                                                    За Изпълнителя: Чл. 2  ЗЗЛД   

 

 
 

№172/2016 г.  
 

ДОГОВОР 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по оптичен 

пренос на данни“, по обособена позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на 

данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 

мобилни оператора, връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“ 

 

Днес 30.09.2016 г., между: 

ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление в гр. София 

– п.к.1618, ул. „Хайдушко изворче” № 28, представлявано от Дамян Дамянов – 

Изпълнителен директор и Светла Николова – Главен счетоводител, наричано по-долу 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,  

 и  

МОБИЛТЕЛ” ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, 

община Илинден, ж.к. Захарна фабрика, представлявано от Александър Димитров и Милан 

Залетел  в качеството им на Изпълнителни директори, действащи чрез Иван Костов Иванов 

и Виктория Димитрова Динева. – упълномощени с пълномощно с рег. № 7289 по описа за 

2016 г. на Нотариус Валентина Механджийска, рег. № 074 с район на действие Софийски 

районен съд, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”  

 

се сключи настоящият договор на основание чл. 41 и сл. от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), след проведена открита процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 64 и сл. от 

ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни“, по обособена 

позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - 

Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка 

между центровете, доставка на интернет до 1 офис“, открита с Решение № 01-01-

1309/14.04.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ и 

влязло в сила Решение №169/19.09.2016 г. на изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ за определяне на изпълнител на поръчката по обособена позиция II 

„Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център 

- 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, 

доставка на интернет до 1 офис“, въз основа на който страните се споразумяха за  следното: 
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Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по оптичен 

пренос на данни“, по обособена позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни 

за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, 

връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“ 
 
 

За Възложителя: Чл. 2  ЗЗЛД                                                                    За Изпълнителя: Чл. 2  ЗЗЛД   

 

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя услуга 

по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ, между точки на достъп - Основен център - 

3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка между центровете, 

доставка на интернет до 1 офис (наричано по-долу за краткост „услуга/та“) съгласно 

условията на договора, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 

/2/ Услугата по чл. 1, ал. 1 се предоставя при следните основни характеристики:  

А) Общи спецификации: 

Услугата ще бъде извършвана срез използване на  минимум един технически възел в гр. 

София, който е оборудван със системи за резервирано електрозахранване, климатизация, 

пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъпа и който да се намира под пълен 

технически и административен контрол на „Мобилтел“ ЕАД. 

Услугата ще бъде с осигурена денонощна техническа поддръжка, позволяваща 

непрекъснато обслужване на възложителя в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата, 365 дни в годината. 

Предоставянето на услугата ще се осъществи през оптични мрежи на територията на гр. 

София и гр. Стара Загора,  през които ще се предоставя наземна свързаност чрез MAN от 

точка до точка и от точка до много точки. 

Услугата ще се осъществява с капацитет от минимум 40 Gbps сумарен международен 

Интернет капацитет, обезпечаван по минимум два независими наземни оптични канали 

от/към минимум два оператора, съгласно тенхическото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Услугата ще се осъществява с капацитет от минимум 100 Gbps сумарен локален български 

Интернет капацитет (BG Peering) по наземни оптични канали, съгласно тенхическото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Услугата ще се осъществява чрез оперативен капацитет от минимум 20 Gbps сумарна IP 

свързаност до поне 2 точки за  обмяна на IP трафици (Internet Echanges) в два от четирите 

изискуеми града, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Услугата ще се осъществява при поддържана динамична маршрутизация с протокола BGP4 

по всички негови външни линии – за достъп до международното и локалното българско 

Интернет пространства. 

Услугата ще бъде доставена със следните минимални параметри: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка за проблем 

/без значение дали денят е работен, почивен и/или обявен за национален празник/. Времето 

за реакция се отчита от момента на подаване до момента на потвърждаване регистрирането 

на повредата; 
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* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на услугата 

при отпадане - до 8 часа /без значение дали денят е работен, почивен и/или обявен за 

национален празник/. Времето за отстраняване на технически проблем в мрежата се отчита 

от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след изтичане на Времето за реакция) 

до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на комуникационната 

свързаност. 

Услугата ще бъде напълно осигурена към 30.09.2016 г. 

 

Б) Технически спецификации към предоставянето на услуга по оптичен пренос на данни 

между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, 

ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – 3 мобилни оператора и други; помещение Резервен 

компютърен център, находящ се гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5А – 3 мобилни 

оператора и други; връзка между двата центъра: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури и поддръжка  физическо трасе за оптичен пренос на 

данни между следните основни точки на достъп: помещение Основен компютърен 

център, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – 3 мобилни 

оператора и други; помещение Резервен компютърен център, находящ се гр. Стара 

Загора, ул. „Армейска“ № 5А – 3 мобилни оператора и други; помещения на двата 

центъра.  

2. Услугата ще се предостави по физическо трасе за пренос на данни с входна точка 

към помещението, находящо се в гр. София, указано му от Възложителя, при 

условията, посочени в проекта на договор /Приложение № 11 към Документацията 

за участие/. Възложителят поставя това изискване с цел да си осигури сигурност за 

непрекъсваемост на услугата, обект на поръчката. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на крайни устройства за точките на достъп в гр. София и в гр. Стара 

Загора за осигуряване на порт на конектор RJ45. 

4. За долупосочените точки за достъп (MAN портове), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изгради 

оптична свързаност, съгласно изискуемото: 

 

Населено място Адрес на 

точка за 

достъп 

Скорост на 

порта за 

достъп 

Интерфейс на 

порта за 

достъп 

Брой точки на 

достъп (MAN 

портове) 

София ул. Хайдушко 

изворче 28 – 

Основен  

100 Mbps 100 Base TX 1 
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компютърен 

център 

Стара Загора ул. Армейска 

5А – Резервен  

компютърен 

център 

100 Mbps 100 Base TX 1 

 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури на Възложителя възможност за заявяване 

конфигурирането на VLAN-ID със скорости до 10 Mbps от точките на достъп на 

Възложителя (посочени в т. 3 по-горе) до други идентифицирани от него адреси, в 

т.ч. и три мобилни оператора в Р България, като общо броят на тези адреси е до 20 

броя. При временно спиране ползването на VLAN-ID или преместване и 

конфигурирането му на друг адрес ще се осъществява без допълнително заплащане 

от страна на Възложителя и/или същият ще дължи за това обезщетения и/или 

неустойки. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще конфигурира логическа свързаност с дефиниране на VLAN-

ID между точките на достъп по т. 4;  

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще конфигурира OSPF протокол между оборудването на 

Възложителя и своето, за точките на достъп по т. 4 (Възложителят не изисква да се 

конфигурира OSPF протокол на оборудването, което е негова собственост); 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще имплементира OSPF протокол, с цел създаване на динамичен 

routing между точките на достъп по т. 4. OSPF протоколът ще работи между 

оборудването на Възложителя и това на Изпълнителя; 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разреши ICMP протокол изцяло във всички мрежи и 

подмрежи като средство за тестване на връзката от и към точките на достъп по т. 4; 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва поддръжка на точките за достъп по т. 4, 

осигуряваща:  

- загуби на пакети в мрежата на участника, определен за изпълнител, по-малки от 

1% на годишна база, 

- достъпност на мрежата – 99,5 % на годишна база; 

 

В) Технически спецификации към предоставянето на интернет през оптичен носител до 1 

офис: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28  

1.“Мобилтел“ ЕАД ще осигури и поддържа физическо оптично трасе за пренос на данни, 

през което ще бъдат осигурени Интернет услугите, до следната точка за достъп  на 
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Възложителя: помещение Основен компютърен център, находящо се в гр. София, ул. 

„Хайдушко изворче“ № 28.  

Услугата ще се предостави по физическо трасе за пренос на данни с входна точка към 

помещението, находящо се в гр. София, указано му от Възложителя, при условията, 

посочени в проекта на договор /Приложение № 11 към Документацията за участие/. 

Възложителят поставя това изискване с цел да си осигури сигурност за непрекъсваемост на 

услугите, обект на поръчката. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на крайни устройства за точката на достъп в гр. София за осигуряване на порт 

на конектор RJ45. 

3. За долупосочената от Възложителя точка за достъп до Интернет услугите (MAN порт), 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изгради оптична свързаност, съгласно изискуемото:  

 

Населено място Адрес на 

точка за 

достъп 

Скорост на 

порта за 

достъп 

Интерфейс на 

порта за 

достъп 

Брой точки на 

достъп (MAN 

портове) 

София ул. Хайдушко 

изворче 28 – 

Основен  

компютърен 

център 

1000 Mbps 1000 Base TX 1 

 

4. Услугата за международна Интернет свързаност ще бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 100 Mbps. 

5. Услугата за локална българска Интернет свързаност ще бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 800 Mbps. 

6. Ще бъде осигурена поддръжка на Автономната система за Възложителя за срока на 

договора и маршрутизиране на адресното пространство на Възложителя; 

7. Поддръжката на физическото оптично трасе за пренос на данни, през което ще бъдат 

осигурени и поддържани Интернет услугите, на услугата за международна Интернет 

свързаност и на услугата за локална българска Интернет свързаност ще бъде: 

- загуби на пакети по-малки от 0,5% на годишна база; 

- достъпност на всяка една услуга – 99,5 % на годишна база; 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще  осигури средства за мониторинг на Интернет услугите, в т.ч. 

дневни, седмични, месечни и годишни статистики.  
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Г) Технически спецификации за осигуряване на услуга по оптичен пренос на данни между 

точки на достъп: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№ 28 - Българска национална телевизия: 

1. „Мобилтел“ ЕАД ще осигури и  поддържа физическо оптично трасе за пренос на данни, 

между следната точка за достъп на Възложителя: помещение Телевизионно студио, 

находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Българска национална телевизия.  

Услугата ще се предостави по физическо трасе за пренос на данни с входна точка към 

помещението, находящо се в гр. София, указано му от Възложителя, при условията, 

посочени в проекта на договор /Приложение № 11 към Документацията за участие/. 

Възложителят поставя това изискване с цел да си осигури сигурност за непрекъсваемост на 

услугите, обект на поръчката. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и 

поддръжка на крайни устройства за точката на достъп в гр. София за осигуряване на порт 

на конектор RJ45. 

3. За долупосочената от Възложителя точка за достъп до Интернет услугите (MAN порт), 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изгради оптична свързаност, съгласно изискуемото:  

 

Населено място Адрес на 

точка за 

достъп 

Скорост на 

порта за 

достъп 

Интерфейс на 

порта за 

достъп 

Брой точки на 

достъп (MAN 

портове) 

София ул. Хайдушко 

изворче 28 – 

Телевизионно 

студио 

100Mbps 100 Base T 1 

 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури на Възложителя възможност за заявяване 

конфигурирането на VLAN-ID със скорости до 10 Mbps от точките на достъп на 

Възложителя (посочени в т. 3 по-горе) до Българска национална телевизия от всяка една 

точка на достъп на Възложителя (посочена в т. 3) до други идентифицирани от Възложителя 

адреси, като общо броят на тези адреси е до 10 броя. При временно спиране ползването на 

VLAN-ID или преместване и конфигурирането му на друг адрес ще се осъществява без 

допълнително заплащане от страна на Възложителя и/или същият да дължи за това 

обезщетения и/или неустойки. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще конфигурира логическа свързаност с дефиниране на VLAN-ID 

между точките на достъп по т. 4;  
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6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще конфигурира OSPF протокол между оборудването на Възложителя 

и своето, за точките на достъп по т. 4 (Възложителят не изисква да се конфигурира OSPF 

протокол на оборудването, което е негова собственост); 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще имплементира OSPF протокол с цел създаване на динамичен 

routing между точките на достъп по т. 4. OSPF протоколът ще работи между оборудването 

на Възложителя и това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разреши ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи 

като средство за тестване на връзката от и към точките на достъп по т. 4; 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури поддръжка на точките за достъп по т. 4, осигуряваща:  

- загуби на пакети в мрежата на участника, определен за изпълнител, по-малки от 

1% на годишна база, 

- достъпност на мрежата – 99,5 % на годишна база. 

 

Д) Отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възникнала повреда в предоставянето на услугата 

предмет на договора, извършвано при условията посочени по-долу в договора. 

/Регистрирането на проблем в предоставянето на услугата по ал. 1, задълженията на 

страните във връзка с проблема, отчитане разрешаването на проблема, са описани в 

Приложение № 1 към договора.  

 

ІІ. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ОТЧИТАНЕ 

 

Чл. 2. /1/ За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума, формирана на база месечна такса за неограничено 

количество пренос на данни/сигнал в размер на 4550.00 лв. без ДДС /четири хиляди 

петстотин и петдесет лева и нула стотинки без ДДС/. Сумата по предходното изречение, 

платена за целия срок на договора няма да надвишава сумата от 150 000 лева без ДДС. 

Предложената месечна такса е крайна и включва всички разходи за пълно изпълнение на 

предмета на поръчката, включително разходи за данък, такси, възнаграждения, мита ако 

има такива, разходи за съоръжения, изграждане/закупуване/наемане и др. под. на физически 

оптични трасета с входно/и трасета, указани от Възложителя, осигуряване на физическа и 

логическа конфигурация между точките на достъп, стойности на пренос на данни/сигнал, 

лицензи, предоставени права, и други необходими за пълно и точно изпълнение предмета 

на поръчката. За първи месец, за който се дължи заплащането на такса е този, през който 

реално е осъществен пренос на данни и/или сигнал /за такъв не се смята месец, през който 

се е осъществявало тестово подаване на данни/. 

/2/ Плащането на таксата по ал. 1 се извършва ежемесечно, в български лева, по банков път 

чрез платежно нареждане в срок до 15 работни дни след предоставяне на фактура, 
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придружена с потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно реалното времетраене 

на предоставяне на услугата, предмет на договора, по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: Райфайзенбанк, Банков клон София 

IBAN: BG94RZBB91551060362319 

BIC:RZBBBGSF 

/4/ Посочените такси/цени в чл. 2, ал. 1 не могат да бъдат увеличавани. 

/5/ Посочените такси/цени в чл. 2, ал. 1 се намаляват автоматично, в случай, че същите бъдат 

намалени с документ, уреждащ общи условия на изпълнителя на договори с крайни 

потребители, съгласуван с КРС. 

/6/ Отчитане времетраенето на предоставяне на услугата, предмет на договора се извършва 

двустранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изготвя справка /по точки на достъп и по денонощия/ за времето, през което е предоставяна 

услугата и за времето, през което същата не е била предоставяна и/или е предоставяна с 

влошено качество, като отбелязва причините за това, която изпраща за потвърждение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок от 5 работни дни от получаване на 

справката, изпраща съобщение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което потвърждава данните от 

справката. В случай на писмено непотвърдени данни от справката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изготвя и изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмо, придружено с извлечение за времетраенето 

на предоставянето на услугата и/или документи, относно влошеното качество на услугата, 

който следва да коригира справката си съобразно предоставеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и отново да изпрати за потвърждение коригирано съобщение. Плащане на сума по чл. 2, ал. 

1 не се дължи без потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка.   

/7/ В случай че услугата, предмет на договора, не бъде предоставяна и/или се предоставя с 

влошено качество за период сумарно от 2 часа за едно денонощие /24 часа/, то 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ намалява размера на дължимата по чл. 2, ал. 1 2 месечна такса с 1/30. 

В случай че услугата, предмет на договора, не бъде предоставяна и/или се предоставя с 

влошено качество за период сумарно от 24 часа за един месец, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи таксата по чл. 2, ал. 1 за този месец. Последиците от предходните две изречения не 

се прилагат в случаите когато непредоставянето на услугата, предмет на договора, е било в 

резултат на извършвани профилактики, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил писмено 

уведомен предварително поне 3 работни дни. 

/8/ В случай, че при изпълнение на договора ще участва Подизпълнител/и, с документите за 

плащане, посочени в предходните алинеи се представят и: 

- протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя, на Изпълнителя и на 

Подизпълнителя/ите, с приложени доказателства, че са заплатени на Подизпълнителя/ите 

всички извършени от него/тях дейности по сключения Договор за подизпълнение 
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или 

- доказателства, че Договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 

извършена от Подизпълнителя. 

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 3. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на цялата поръчка с високо качество, 

в съответствие с неговата оферта и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число и като 

изгради и поддържа мрежа/и и обезпечи необходимо оборудване, гарантиращи 

предоставяне на качествена услуга по чл.1, ал.1. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че услугата по чл. 1, ал. 1, ще бъде предоставяна с 

качество, съгласно изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката. 

 

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила между страните от 30.09.2016 г. / или от датата 

на подписването му, посочена в титулната му част, в случай че към 30.09.2016 г. 

договорът не е бил сключен /. Срокът на действие на договора е до 30.09.2018 г. или до 

изчерпване на предвидената максимална стойност за изпълнение предмета на настоящия 

договор – 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева без ДДС, което от двете събития настъпи 

първо.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата, предмет на този договор, с 

нужното качество и в срок, в съответствие с определените тук условия, Техническите 

спецификации, посочени в Документацията за участие и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава указания по всяко време относно изпълнение на 

услугата, предмет на договора, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да му бъдат осигурени и поддържани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ физически трасета за оптичен пренос на данни между основните точки 

на достъп, посочени в чл. 1, ал. 1 и други точки, допълнително посочени от него, чийто общ 

брой не надвишава 20 броя. 

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да укаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ физическото трасе на 

входните точки към помещенията му, находящи се в гр. София и в гр. Стара Загора и да 

иска същите да бъдат спазени точно; 
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/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква да бъдат осигурени - монтирани, въведени в 

експлоатация и поддържани крайни устройства за определените точките на достъп /в 

съответствие с обособената позиция/ за осигуряване на порт на конектор RJ45; 

/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата, предмет на договор, със скорост на 

порта за достъп на всяка една от точките на достъп, посочени в изпълнение на договора по 

чл. 1, ал.1, Б) - не по-малка от 100 Мbps, а интерфейсът на порта за достъп - 100 Base T, а 

по чл. 1, ал.1, В) - не по-малка от 1000 Мbps, а интерфейсът на порта за достъп - 1000 Base 

T; 

/7/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска да му бъде конфигуриран VLAN-ID от всяка една 

негова точка на достъп /посочена в чл. 1, ал. 1/ до 20 брой идентифицирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адреси /крайни точки/, както и промяна на съществуващи такива, в 

изпълнение на договора; 

/8/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да му бъде конфигурирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

логическа свързаност с дефиниране на VLAN-ID между точките на достъп, посочени в 

изпълнение на този договор;  

/9/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му осигури възможност 

за  конфигуриране на OSPF протокол между оборудването му и това, осигурено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точките на достъп, посочени в изпълнение на този договор /Не се 

изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да конфигурира OSPF протокол на оборудването, 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/;  

/10/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му осигури възможност 

за имплементиране на OSPF протокол с цел създаване на динамичен routing между точките 

на достъп, посочени в изпълнение на този договор. OSPF протоколът трябва да работи 

между оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случай на 

несъответствия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава всичко необходимо, така че да се осигури 

синхронизация с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

/11/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на разрешен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ICMP протокол 

изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на връзката от и към 

точките на достъп, посочени в изпълнение на този договор; 

/12/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи поддръжка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на точките 

за достъп, посочени в изпълнение на този договор, осигуряваща:  

- ползване на услугата по предназначение 24 часа на денонощие, 7 дни седмично, 

- загуби на пакети в мрежата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по-малки от 0.5%, съответно – 

от 1% на годишна база, за интернет и за пренос на данни. 

- достъпност на мрежата – 99,5 % на годишна база; 

/13/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на 

възникнала повреда в предоставянето на услугата, предмет на договора, да бъде 
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извършвано в следните срокове: до 8 часа, считано от момента на подаване на сигнал за 

повреда, без значение дали денят е работен, почивен и/или обявен за национален празник.  

/14/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

допуснати от последния неточности при изпълнение на договора. 

/15/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дневни, седмични, 

месечни и годишни статистики за предоставената услуга, предмет на договора, като указва 

точно съдържанието, вида и формата на отчета. 

 

Чл. 6. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цените за услугата, предмет на 

договора в размери, срок и по начин, посочени в раздел II от договора. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

достъп до помещенията за инсталиране и проверка на функционирането на крайните 

устройства, след предварително уведомяване за това и при съгласуване на времевия 

диапазон на достъпа.  

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури поддръжката на мрежата от 

разпределителната кутия до неговите помещения, включително и окабеляването в 

помещенията.  

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички императивни норми на действащото 

българско законодателство, касаещи ползването на услугата и препоръки на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно безопасното използване на услугата. В тази връзка 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да не допуска неоторизиран достъп до други компютри или 

мрежи, да спазва авторските права и сродните им права при или по повод на предоставяне 

на услугата, да не разпространява или пренася информация с непристойно съдържание в 

какъвто и да е вид, да не изпраща или разпространява спам, вируси или други подобни 

застрашаващи безопасното ползване на услугите от него и от други потребители, да не 

въвежда в заблуждение с цел безплатно ползване на услугата, да не се намесва при 

ползване на услугата от други клиенти и да не извършва действия, които биха могли да 

застрашат безопасното и добросъвестно ползване.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 7 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава заплащане за услугата, предмет на 

този договор, по цени, срокове и условия, посочени в раздел II от договора.  

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извършва планирани или други необходими 

прекъсвания на услугата, предмет на договора, с цел проверка на мрежата, оборудването 

и качеството на предоставяната услуга като за целта уведомява предварително 

техническото лице, което е лицето за контакти при прекъсвания, за времетраенето на 
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прекъсването поне 3 дни преди спирането на услугата. Предоставянето на услугата се 

възстановява във възможно най-кратък срок след извършване на проверката. 

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, след надлежно уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да 

спре временно предоставянето на услугата, предмет на договора, в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, 

касаещи използването на услугата. Предоставянето на услугата се възстановява във 

възможно най-кратък срок след отстраняване на нарушението или риска.  

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получи възможно съдействие от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така че да се обезпечи физическия достъп на служители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до вяска една от посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ крайни точки на 

достъп с цел точно предоставяне на услугата, предмет на договора. 

 

Чл. 8 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугата, предмет на този 

договор, с нужното качество и в срок, в съответствие с определените тук условия, 

Техническите спецификации, посочени в Документацията за участие и Офертата му. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и поддържа физически трасета за оптичен 

пренос на данни между основните точки на достъп, посочени в чл. 1, ал. 1 и други точки, 

допълнително посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за целта първо осигури физическа и 

логическа оптична свързаност между входните точки на достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

съответните МАN мрежи и като извършва всички дейности по изпитвания, поддръжка и 

проверка на трасетата с оглед предоставянето на услугата, предмет на настоящия договор.  

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с указаното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

физическо трасе на входните точки към помещенията му, находящи се в гр. София и в гр. 

Стара Загора  и да спази същите точно;  

/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя услугата, предмет на договора, със скорост 

на порта за достъп на всяка една от точките на достъп, посочени в изпълнение на договора 

по чл. 1, ал.1, Б) - не по-малка от 100 Мbps, а интерфейсът на порта за достъп - 100 Base T, 

а по чл. 1, ал.1, В) - не по-малка от 1000 Мbps, а интерфейсът на порта за достъп - 1000 Base 

T; 

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да конфигурира VLAN-ID от всяка една точка на достъп 

/посочена в чл. 1, ал. 1/ до 20 брой идентифицирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адреси /крайни 

точки/, както и промяна на съществуващи такива, в изпълнение на този договор; 

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да конфигурира логическа свързаност с дефиниране на 

VLAN-ID между точките на достъп, посочени в изпълнение на този договор;  

/7/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е длъжен да осигури възможност за конфигуриране на OSPF 

протокол между оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и това, осигурено от него за точките 
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на достъп, посочени в изпълнение на този договор; Не се изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

конфигурира OSPF протокол на оборудването, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност за имплементиране на OSPF 

протокол с цел създаване на динамичен routing между точките на достъп, посочени в 

изпълнение на този договор. OSPF протоколът трябва да работи между оборудването на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

/9/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разреши ICMP протокол изцяло във всички мрежи и 

подмрежи като средство за тестване на връзката от и към точките на достъп, посочени в 

изпълнение на този договор; 

/10/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури поддръжка на точките за достъп, посочени в 

изпълнение на този договор, осигуряваща:  

- ползване на услугата по предназначение 24 часа на денонощие, 7 дни седмично, 

- загуби на пакети в мрежата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по-малки от 0.5%, съответно – 

от 1% на годишна база, за интернет и за пренос на данни. 

- достъпност на мрежата – 99,5 % на годишна база. 

/11/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дневни, седмични, 

месечни и годишни статистики за предоставената услуга, предмет на договора, като спазва 

указанията за съдържанието, вида и формата на отчета, дадени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/12/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани възникнала повреда в предоставянето на 

услугата, предмет на договора, в следните срокове: до 8 часа, считано от момента на 

подаване на сигнал за повреда, без значение дали денят е работен, почивен и/или обявен за 

национален празник.  

/13/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите от него 

неточности при изпълнение на договора, както и да спазва точно дадените му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. /1/ Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок или с настъпване на 

посоченото събитие в чл. 4.  

/2/ Договорът може да бъде предсрочно прекратен в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, като всяка от страните изпълни 

текущите си задължения; 

2. при пълна и трайна невиновна невъзможност за изпълнение, вкл. при непреодолима сила, 

чиято продължителност се отразява съществено на изпълнението; 

3. при прекратяване на някоя от страните по договора; 

4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с тримесечно писмено предизвестие. 
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4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условия посочени в Закона за обществените поръчки и 

правилникът за прилагането му. 

/3/ Договорът може да бъде развален едностранно от изправната страна при неизпълнение 

от неизправната страна на договорно задължение или забава, продължила 15 (петнадесет) 

или повече дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора и без да даде срок, ако 

изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или когато изпълнението е трябвало да се 

изпълни непременно в уговореното време. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВАРА 

 

Чл. 10. /1/ За изпълнение на задълженията си по този договор Изпълнителят учредява в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или му предоставя гаранция под формата на 

парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 5 % от общата стойност на 

договора, посочена в чл. 2, ал. 1 без ДДС. 

/2/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична 

сума, тя следва да бъде преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в 

чл. 16, ал. 3. 

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

гаранцията по ал.2 в срок до 30 календарни дни след датата на изтичане срока на договора, 

но само след пълно уреждане на всички отношения между страните. Гаранцията ще бъде 

възстановена по сметката, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в чл. 16, ал. 3. 

/4/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да 

бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този 

договор. Банковата гаранция е със срок на валидност 30 календарни дни след датата на 

изтичане срока на договора, но само след пълно уреждане на всички отношения между 

страните. 

/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 

/7/ Сумата по гаранцията за изпълнение на договора е редуцируема в срок до 30 календарни 

дни след датата на изтичане на първия 12-месечен период, със сума в размера на 5% от 

цената заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за първия изминал 12 месечен период и след 

приспадане на сумата на гаранцията, която е била усвоена на основание, предвидено в този 

договор /за целите на изпълнение на договора, същият е разделен на два 12-месечни 

периода, всеки от които започва в деня, следващ този на изтичане на предходния, а 

първият от които започва от деня на подписването му/. За осъществяване на 

редуцирането и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срока по предходното изречение, издава нарочно писмо до банката 

– издател, с копие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което посочва точната сума, с която следва да се 

редуцира гаранцията. 

 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от 

формата, под която е представена, при неточно изпълнение на което и да е от задълженията 

по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението /суми за неустойки и обезщетения/. 

(3) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се 

усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

(4) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, възложителят има право 

да търси обезщетение по общия ред. 

 

VIII. НЕУСТОЙКИ и ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

Чл. 12. /1/ В случаи на неизпълнение на задължение за плащане по настоящия договор 

неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер на законната лихва за 

забава за всеки ден. 

/2/ В случаите, когато услугата по чл. 1, ал. 1 не е предоставена по причина у 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то последният дължи неустойка в размер на 10 /десет/ лева за всеки 

започнат час, в който чрез осигурената от него оптика не е могъл да бъде осъществяван 

пренос на данни. 

/3/ Неизправната страна е длъжна да изплати всяка неустойка/обезщетение в срок до 10 

(десет) работни дни от получаване на писмено уведомление от изправната страна за нейното 

налагане/неговото възникване, по посочена в уведомлението банкова сметка на изправната 

страна. 

/4/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изплати неустойка, обезщетения или друга 

санкция, наложена съгласно настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 

дължимата му се сума от гаранцията за изпълнение и/или да я прихване от плащане на сума, 

представляваща част от общата сума по договора. 

 

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
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Чл. 13. /1/ Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите 

задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е породено от непреодолима сила 

по смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва  чрез 

представяне на сертификат за форсмажор издаден от Българската търговско-промишлена 

палата и се съставя протокол, подписан от упълномощени представители на страните по 

договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпването им.  

/2/ Отговорността на страните по договора се изключва и при изменение в нормативната 

уредба, касаещо дейността на която и да е от тях, непозволяващо изпълнение на поетите с 

договора задължения. 

/3/ Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от 

настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При 

неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила. 

/4/ Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила. 

/5/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е 

била налице непреодолимата сила. 

/6/ Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните 

може да поиска договорът да бъде прекратен. 

 

Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 

Чл. 14. /1/ Предвиденият Подизпълнител в офертата …………………………….. 

(наименование и правно-организационната му форма и индивидуализираща информация) 

извършва: 

т. 1.……………………………………….. (посочват се  видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на конкретния Подизпълнител); 

т. 2.………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка). 

/2/ Изпълнителят е длъжен да сключи Договор за подизпълнение с обявения в офертата си 

Подизпълнител/и, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията 

по Договорите за подизпълнение. 

/3/ Сключеният Договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността 

му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

/4/ Изпълнителят нямат право да: 

т. 1. сключва Договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, 

ал. 1 или 5 ЗОП; 
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т. 2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са Подизпълнители; 

т. 3. заменят посочен в офертата Подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения Подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 

5 ЗОП; 

б) предложеният Подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на Договора за 

подизпълнение; 

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на Подизпълнителя, включително в 

случаите по ал. 8. 

/5/ В срок до 3 (три) календарни дни от датата на сключване на Договор за подизпълнение 

или на Допълнително споразумение към него, или на Договор, с който се заменя посочен в 

настоящия договор Подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален 

екземпляр от Договора или Допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 4. 

/6/ Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на Договора за подизпълнение. 

/7/ Не е нарушение на забраната по ал. 4, т. 2 и по ал. 6 доставката на стоки, материали или 

оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 

не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 

договора за обществената поръчка, съответно – от Договора за подизпълнение. 

/8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати Договор за подизпълнение, ако по време на 

изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване  

на забраната по ал.6 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

сключва нов Договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на 

настоящия член. 

/9/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 

поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил Договор за подизпълнение, в 

присъствието на Изпълнителя и на Подизпълнителя с подписването на протокол/и. 

 

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.15. /1/ Лицата, упълномощени  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършат приемане на услугата, 

да подписват приемо – предавателни протоколи, да правят възражения за недостатъци по 

реда на договора, както и да извършват валидно всякакви други действия, относими към 

предмета на настоящия договор са, както следва: 

Живко Николов – Ръководител отдел „ЦУОТ“, ДОКТ при ЦУ на ДП БСТ 
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Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ при ЦУ на ДП 

БСТ 

/2/ Лицата, упълномощени от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на да извършат предаване на 

услугата, да подписват приемо-предавателни протоколи, както и да извършват валидно 

всякакви други действия, относими към предмета на настоящия договор са, както следва: 

Димитър Красимиров Велинов Старши акаунт мениджър "Държавни структури" 

 

Чл.16. /1/ Всички уведомления и съобщения по този договор ще се отправят от страните на 

адресите им, посочени в този договор, а именно: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. София – 1618             гр. София 1309 

ул. „Хайдушко изворче” № 28                     ул. „Кукуш“ №1 

ЦУ на ДП БСТ      “Мобилтел“ ЕАД 

тел. 02/81 81 881                       тел. 0882204613 

факс 02/81 81 801             факс:02/4857907 

 

/2/ За дата на съобщението се смята: 

  - датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от 

страна на надлежно упълномощено лице; 

  - датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

  - датата на приемането – при изпращане по факс. 

/3/ Банкови сметки, които страните ще използват за целите на този договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД  Банка: Райфайзенбанк клон София 

IBAN: BG48BPBI79401064435901            IBAN: BG94RZBB91551060362319  

BIC: BPBIGSF              BIC: RZBBBGSF 

 

Чл. 17. /1/ Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация, 

която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с 

подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или 

друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 

материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна 

от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, но не неограничено до 

финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, 

собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени 

обстоятелства, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с 
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документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, 

модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други 

материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид или 

съдържаща се на компютърен диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална 

информация”). Страните ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и 

неупълномощеното разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация, 

които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята 

собствена конфиденциална информация. 

/2/ С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква за 

целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да 

бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

 

Чл. 18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си, 

произтичащи от този договор.  

 

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни 

споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни 

упълномощени представители, в съответствие със Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 20. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

 

Чл. 21. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването 

на този договор са подсъдни на съответния по степен съд в гр. София. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала на български език – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 

1. Регистриране на проблем в предоставянето на услугата по чл. 1, ал. 1, 

задълженията на страните във връзка с проблема, времеви параметри за 

отстраняване на проблема, отчитане разрешаването на проблема - Приложение 

№1;  

2. Техническа спецификация – Приложение № 2; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3; 
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4. Ценово предложение – Приложение № 4. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН                              „ МОБИЛТЕЛ“ ЕАД 

ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

чл.2 ЗЗЛД      чл.2 ЗЗЛД 

………………………………......                              ………………………………… 

         

ДАМЯН ДАМЯНОВ                                          ИВАН ИВАНОВ     

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                          СТАРШИ ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНИ  

              ПРОДАЖБИ 

 

 

чл.2 ЗЗЛД      чл.2 ЗЗЛД 

……………………………………..   ………………………………….. 

            

СВЕТЛА НИКОЛОВА             ВИКТОРИЯ ДИНЕВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ                  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ 

                И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
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Приложение № 1 

 

по чл. 1, ал. 2, б. Д от ДОГОВОР №172/30.09.2016 г. за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни“, по обособена 

позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - 

Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка 

между центровете, доставка на интернет до 1 офис“ 

 

Днес, 30.09.2016г., в гр. София между 

Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище в гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от Дамян Дамянов - изпълнителен директор, 

и  

МОБИЛТЕЛ” ЕАД, с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, 

община Илинден, ж.к. Захарна фабрика, представлявано от Александър Димитров и Милан 

Залетел  в качеството им на Изпълнителни директори, действащи чрез Иван Костов Иванов 

и Виктория Димитрова Динева. – упълномощени с пълномощно с рег. № 7289 по описа за 

2016 г. на Нотариус Валентина Механджийска, рег. № 074 с район на действие Софийски 

районен съд 

 

 

се подписа настоящото Приложение № 1, на основание чл. 1, ал. 2, б. Д от Договор № 172 

/30.09.2016 г., сключен между посочените по-горе страни. 

 

Регистрирането на проблем в предоставянето на услугата по чл. 1, ал. 1 от Договор № 

172/30.09.2016 г., задълженията на страните във връзка с проблема, времеви параметри за 

отстраняване на проблема, отчитане разрешаването на проблема, са както следва: 

 

• Наблюдение и управление на мрежата: 

Мобилтел ЕАД, разполага със система за наблюдение и управление на мрежата. Системата  

извършва непрекъснат мониторинг, генериране на рапорти, диагностика, анализ и 

прогнозиране на ресурсните възможности в един единствен интерфейс. Всички 

съоръжения, устройства и връзки биват наблюдавани и управлявани в реално време от 
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висококвалифицирани специалисти на Мобилтел ЕАД. Системата за мониторинг генерира 

статистически данни за надеждност на мрежата и натоварване на отделните канали на 

дневна, месечна и годишна база по портове на комуникационните устройства. Данните от 

тези рапорти се пазят до една година след датата на регистриране и са на разположение на 

клиента при поискване. При възникване на проблемно събитие техническата поддръжка 

отваря незабавно билет в системата с което регистрира проблема в рамките 1 час от 

неговото възникване или от момента, в който упълномощено от Възложителя лице заяви че 

наблюдава такъв. 

Мобилтел ЕАД разполага с техническа поддръжка 7x24x365, helpdesk (дежурство за 

помощ), работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система и ясна схема за реакция и 

своевременно отстраняване на възникнали проблеми.   

Задължения: 

При констатирано прекъсване на услугата и установена неизправност, упълномощено от 

Възложителя лице може да се обърне към Центъра за Управление и Наблюдение на 

мрежата, набирайки кратък номер 088 1515 или 0800 88088. Дежурните служители на 

Мобилтел ЕАД приемат заявки за обслужване на проблеми, издават входящи номера на 

съобщения за проблеми (trouble tickets numbers), идентифицират и организират 

отстраняването на появилите се проблеми. При получаване на съобщение за проблем 

дежурният служител на Мобилтел отваря веднага trouble ticket и записва следната 

информация: 

o име на представителя на Възложителя; 

o естеството на съобщението за проблем. 

Регистрация на проблем: 

Служителят на Мобилтел ЕАД, приемащ съобщението за проблем, вписва проблема и 

детайлите от проведения разговор. Съобщава на представителя на Възложителя номера на 

билета, който е отворил по този проблем , който се използва в последващата 

кореспонденция.  

Специалистите на Мобилтел ЕАД извършват проверка за нормалното функциониране на: 

-Оптичните преноси; 

-Конфигурацията на MAN портовете и научаването на MAC адреси от страна на 

Възложителя; 

-Нормалната работа на Активното оборудване в техническите центрове от които е 

предоставена съответната услуга.  

При установяване на проблем в мрежата, Мобилтел ЕАД гарантира време за реакция – 

незабавно и време за отстраняване на проблема до 8 часа от постъпване на обаждането, ако 

разрешаването на проблема е под контрола на Мобилтел ЕАД.  
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Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по оптичен 

пренос на данни“, по обособена позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни 

за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, 

връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“ 
 
 

За Възложителя: Чл. 2  ЗЗЛД                                                                    За Изпълнителя: Чл. 2  ЗЗЛД   

 

 
 

След обработка и отстраняване на неизправността, служителят на Мобилтел ЕАД 

уведомява Възложителя за разрешаване на докладвания проблем.  

Дежурните служители на Мобилтел ЕАД осигуряват оперативни консултации, свързани с 

работата на мрежовите компоненти и мрежата като цяло.  

Времеви параметри: 

Услугите, които ще бъдат осигурени от Мобилтел ЕАД, ще бъде предоставени при следните 

минимални параметри за реакция при проблем: 

• Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка за 

проблем. Времето за реакция да се отчита от момента на подаване до момента на 

потвърждаване регистрирането на повредата; 

• Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем в 

мрежата ще се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след изтичане 

на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на 

комуникационната свързаност. 

Отчитане на разрешаването на проблема: 

Решаването на проблема се състои в неговото локализиране и определяне на естеството му. 

След регистрацията на даден проблем се стартират определени процедури по анализ и 

проверка на мрежовите параметри. Локализира се мястото на предполагаемата техническа 

авария или причина и се прилагат адекватни предварително уточнени мерки в техническите 

екипи на Мобилтел ЕАД. Контактното лице от страна на Възложителя бива известявано от 

техническата поддръжка на Мобилтел ЕАД по телефон и чрез системата за билети, по мейл 

на всеки етап от развитието на проблема до неговото окончателно разрешаване. Проблемът 

се счита за окончателно решен след потвърждение от контактното лице от страна на 

Възложителя. 

Настоящото Приложение № 1, неразделна част от Договор №……../………….2016 г., се 

състави и подписа в три оригинала – два за ДП БСТ и един за „Мобилтел“ ЕАД. 

 

ЗА ДП БСТ: чл.2 ЗЗЛД ЗА „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД: чл.2 ЗЗЛД 

Дамян Дамянов 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български Спортен Тотализатор“ 

Иван Иванов 

Старши директор Корпоративни 

продажби 

               Виктория Динева  чл.2 ЗЗЛД 

         Директор Дирекция Финанси и Главен                                            

=       Счетоводител 


