
ДОГОВОР 

№ ……………… 

Днес,………….. г., в гр. София, на основание чл. 101e от Закона за обществените поръчки, въз основа 
на проведена публична покана за възлагане на обществена поръчка, с уникален номер № 
…………/………г. в регистъра на АОП, между: 

І. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, ЕИК: 121805755, представлявано от Минчо 
Господинов Цветков – Главен директор и Галина Димитрова – Главен счетоводител, от една страна, 
наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

ІІ. ……………………….., със седалище и адрес на управление гр. …………………. ЕИК/ИН: 
…………….., ИН по ЗДДС: ………………, .вписано в търг. регистър по ф.д. ……./……… по описа на 
…………., представлявано от …………………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
се сключи настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя мобилни услуги чрез 
своята обществена далекосъобщителна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие за 
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” за абонати, организирани в 
корпоративна група за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. 

(2) Предоставянето на необходимите услуги по предишната ал.1 задължително е свързано със 
следните изисквания: 

2.1. Електронните съобщения да се осъществяват въз основа на издадени от Комисия за 
регулиране на съобщенията Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна 
мрежа съответно по стандарти GSM и UMTS c национално покритие. 

2.2.Изпълнителят, предоставящ обществени електронни съобщителни услуги по стандарти 
GSM и UMTS, да предоставя електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по 
стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“ и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност. 

2.3. Изпълнителят, предоставящ обществени електронни съобщителни услуги по стандарти 
GSM и UMTS, да предоставя всички електронни съобщителни услуги съгласно GSM/UMTS стандарта, 
както следва: 

 



1. Допълнителни изисквания: 

1.1. Провеждане на безплатни разговори в корпоративна група. 

1.2.Провеждане на разговори в мобилната наземна мрежа пo стандарт GSM/UMTS на кандидата. 

1.3.Провеждане на разговори с крайни потребители на други мобилни и фиксирани мрежи. 

1.4. Провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони). 

1.5. Провеждане на разговори в роуминг с мобилни наземни и фиксирани мрежи. 

1.6. Първоначален период на таксуване – 30 секунди. 

1.7. Не се допуска начисляване на такса свързване при провеждане на разговори от мобилните номера 
на Възложителя. 

2.  Предоставяне на услуга "мобилен достъп до интернет". 

3. Предоставяне на услуга кратки съобщения (текстови - SMS и мултимедийни - MMS). 

4. Безплатно предоставяне на SIM карти. 

5. Предоставяне на безплатен дубликат на открадната или загубена SIM карта. 

6. Предоставяне на възможност за преносимост на предоставените мобилни номера. 

7. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт 
GSM/UMTS при преференциални условия на служители на Възложителя, като ползватели извън 
корпоративната група. 

(3) Ще се гарантира тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на съобщението, вида на 
предоставената услуга и всички данни, които са свързани с нейното предоставяне, като предприема 
всички необходими технически и организационни мерки за това. 

(4) Качеството на предоставяната мобилна телефонна услуга съответства на изискванията за качество 
на услугата, определени в "Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни 
съобщения", издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, в сила от 04.03.2008 г., изм. и доп. 
ДВ. бр. 63 от 17 Август 2012 г. 

(5) Предлаганите услуги са съгласно Техническото предложение от офертата на изпълнителя. 

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 2. Максимално допустимата стойност на настоящия договор е до изчерпване на прогнозната 
стойност от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева без ДДС или изтичане на срока на договора от 24 месеца, 
което от двете събитие настъпи първо. 



Чл. 3. Цените на услугите се определят съгласно предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценово 
предложение към офертата му. 

Чл. 4. Посочените цени са окончателни, не подлежат на предоговаряне и включват всички разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на настоящия договор. 

Чл. 5. Заплащането на предоставените услуги по настоящия договор се извършва от ГД „ГВА“ в срок 
до 45 (четиридесет и пет) дни срещу издадени данъчни фактури. 

Чл. 6. Заплащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ……………. 

BIC код: ………………. 

IBAN сметка: ……………………… 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 24 (двадесет и четири  месеца, считано от датата 
на сключването му или до изчерпване на прогнозната стойност от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева без 
ДДС. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява 
контрол на изпълнението относно качеството и техническите параметри, без това да пречи на 
оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на 
настоящия договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена, формирана съгл. 
чл. 2 от настоящия договор в уговорените срокове след издаване на фактура. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в 7-двевен срок от сключването на договора да информира 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице за контакт и данните за връзка с 
него. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява качествени далекосъобщителни услуги, включително 
информационни услуги (справки) в зоните на обслужване на мрежата, освен при възникване на 
непреодолима сила. 



Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа мрежата си при спазване на техническите изисквания 
на действащото законодателство по такъв начин, че при нормална експлоатация да осигурява 
максимално покритие на територията на Р България, както и да гарантира тайната на 
далекосъобщенията. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не възлага извършването на възложената с настоящия договор 
работа на други физически или юридически лица, без предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава в определения срок дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
суми за предоставените по настоящия договор услуги. 

VI. САНКЦИИ 

Чл. 16. При забава на изпълнението или некачествено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 
дължи неустойка в размер равен на 25% от дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечно плащане по 
настоящия договор. 

Чл. 17. Страните не отговарят за неизпълнението по договора, ако то се дължи на форсмажорни 
обстоятелства, независещи от тях. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. Този договор се прекратява с: 

18.1. изтичане на уговорения срок или с изчерпване на максимално допустимата му стойност по чл. 2 
от настоящия договор; 

18.2. по взаимно писмено изразено съгласие между страните; 

18.3. при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без 
предизвестие. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от максималната 
стойност по чл.3 от раздел II на договора. 

18.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет 
на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и 
предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. Настоящия договор за обществена поръчка не може да се изменя, освен в случаите по чл.43, 
ал.2 от ЗОП. 

Чл. 20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство. 



Чл. 21. Всички спорове, възникнали при тълкуването и изпълнението на договора ще се решават по 
пътя на преговори. При непостигане на съгласие спорът ще бъде отнесен за разрешаване от 
компетентния съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заедно с офертата, и документите по възлагане на обществената поръчка, които са 
неразделна негова част. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Минчо Цветков         

Главен директор на ГД „ГВА“          

 

Галина Димитрова  

Главен счетоводител   


