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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

“Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги  

чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа  

за нуждите на  ЮЗУ „Неофит Рилски”  

 

 

Настоящата обществена  поръчка се възлага чрез публична покана  на основание 

чл. 101а  и следващите от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско 

и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които 

отговарят на предварително обявените условия и закона. 

Участникът да притежава валиден лиценз/разрешение за извършване на 

дейностите  в съответствие с предмета на поръчката. 

Участниците подават една оферта, но задължително в пълния обем. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, 

задължително за двете обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена 

фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 

подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 Приложение: в съответствие с  Образец № 3а и Образец № 3б. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Място и срок за изпълнение: Югозападен университет “Неофит Рилски” – гр. 

Благоевград, за срок – 12 месеца от датата на сключване на договора, но не по-рано от 

08.01.2015 година. 

2. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане – цената е в 

лева без ДДС, в съответствие с предложението на оператора. Заплащането се извършва 

по банков път по начин, определен с договора  за изпълнение. 

3. Гарантирано изпълнение във време и място, съгласно техническата 

спецификация (задание), договорените условия и утвърдената документация от 

възложителя. 

 

 ОФЕРТА  

 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в документацията, при спазване на нормативните 

разпоредби. 

 

 



Всички документи в офертата се попълват на български език, без зачерквания и 

поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в 

превод/официален превод на български език. 

Участниците задължително използват приложените форми, офертата се изготвя 

по приложените образци.  

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участник. Всички документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на 

участника или упълномощеното лице и печат. 

Офертите се представят в срок до 17 часа на 10.12.2014 година в кабинет № 202 

“Обща канцелария” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Ректорат, гр. Благоевград, ул. Иван 

Михайлов – 66, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен негов 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато 

офертите се изпращат по пощата, участникът  следва да предвиди същата  да пристигне 

при възложителя в срока за подаване на офертите. Върху плика участникът 

задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, 

както и наименованието на процедурата, за която участва.  

Срокът на валидност на офертата трябва да обхваща период, не по-кратък от 

60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти. Възложителят си запазва 

правото да изиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до 

момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

 

Съдържание на офертата 

1. оферта за участие, Образец № 1 

2. копие от документ за регистрация или  единен идентификационен код (ЕИК) 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; документ за регистрация по ДДС (ако 

е приложимо); документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно 

националното законодателство, издадено не по-рано от три месеца преди подаване на 

предложението. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се 

представя копие от документа за създаването му,  а когато е физическо лице – документ 

за самоличност. 

3. разрешение за извършване на дейности по предмета на поръчката, издадено от 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

4. нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата и 

предложенията, в случай, че нямат представителни функции (копие).   

 5. декларация, че участникът приема условията на проекта  на договор, Образец 

№ 2. 

 6. техническо и ценово предложение, Образец № 3.  

  

  



КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 

Критерият за оценка се прилага при съответствие на офертата на участника с 

изискванията на възложителя. Крайната оценка се изчислява на база оценките на двете 

обособени позиции, взети с равна тежест. 

 

МЕТОДИКА  за  определяне  на  комплексната  оценка,  показатели  и  

относителната  им  тежест по обособена позиция № 1. Избор на оператор на 

обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна 

услуга 

Основен критерий за оценка и класиране на офертата е икономически най-

изгодната оферта.  

Оценяването на офертите се извършва по методика, разработена от 

Възложителя, в която Възложителят е определил показателите, относителната им 

тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, включително 

допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително 

определени граници: 

 Оценка на ценовите показатели – Оц; 

 Оценка на брой безплатни минути – Омин; 

 Оценка на специфични технически изисквания – Отехн 

Крайния брой точки се определя от сборната оценка по всички показатели по 

следната формула –  Окр = Оц*0,70 + Омин*0,15 + Отехн*0,15 

 

1. Оценка на ценовите показатели – Оц, максимален брой точки - 100 т.  

Ценовото предложение на Участника трябва да включва всички разходи по 

свързване на телефоните на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп 

до обществени телефонни услуги, както и всички месечни разходи за предоставянето 

на услугите. 

 

№  

по 

ред 

 

Показатели 

за оценка на офертите   

 

Формули за оценка 

 

Брой 

точки 

(максима

лен) 

 

1. 
Цена на месечна такса общо за всички 

обикновени аналогови телефонни постове, euro 

ISDN BRI и ISDN PRI постове; 

Цената на месечна такса (общо за всички 

телефонни постове и номера) се формира от  

месечните такси, които ще се изискват за 

предоставяне на телефонни постове (POTS) и euro 

ISDN BRI и ISDN PRI постове, съгласно 

ПРИЛОЖЕНИЕТО 

 C1 min – най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C1 n – цена на n – то предложение 

Ако има някакви допълните такси, те да бъдат 

описани и да бъдат калкулирани в месечната 

такса.  

 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
 

2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  22 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 

 

22 



 
 

2.1. Цена на първоначална такса свързване на 

повикване за селищни разговори  

C2.1 

при 0,00 лв.   – 10 т. 

От 0,01 до 0,049 лв.   

–  6 т.  

От 0,050  до 0,10 лв.   

–  2 т. 

над 0,10 лв.    –   0 т. 

 

10 

2.2. Цена на първоначална такса свързване на 

повикване за междуселищни разговори 

C2.2 

при 0,00 лв.   – 10 т. 

От 0,01 до 0,049 лв.   

–  6 т.  

От 0,050  до 0,10 лв.   

–  2 т. 

над 0,10 лв.    –   0 т. 

10 

3. Цена на минута селищен разговор, извън 

включените безплатни минути 

(средноаритметично между цена на минута 

разговор в собствена мрежа и цена на минута 

разговор във фиксирани мрежи на други 

оператори) 

C3 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C3 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
 

2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  5 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 
 

 

 

5 

 

4. Цена на минута за междуселищни разговори към 

фиксирани мрежи, извън включените безплатни 

минути (средноаритметично между цена на 

минута разговор в собствена мрежа и цена на 

минута разговор във фиксирани мрежи на други 

оператори) 

C4 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C4 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т 9 точки 

- за останалите се 

 

 

9 



използва формулата 

 
 

5. Цена на минута за разговори между фиксираните 

номера на Възложителя (група), извън включените 

безплатни минути 

C5 min  –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C5 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т 9 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 

 

 

9 

6. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа 

на Теленор 

C6 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C6 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  9 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 

 

9 

7. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа 

на  Мобилтел 

C7 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C7 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

 

9 



- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  9 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 
 

 

 

8. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа 

на Виваком 

C8 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C8 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  9 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 

 

 

9 

9.1 Цена на минута за международни разговори в I-ва  

зона 

C9.1 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C9.1 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  4 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 

4 

9.2 Цена на минута за международни разговори във II-

ра  зона 

C9.2 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

2 



 C9.2 n – цена на n – то предложение формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  2 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 
9.3 Цена на минута за международни разговори в III-

та  зона 

C9.3 min –  най-ниската ненулева цена от всички 

предложения 

 C9.3 n – цена на n – то предложение 

1 случай – няма 

предложение с цена, 

равна на нула: 

използва се 

формулата 

 
2 случай – има 

предложение/я с 

цена, равна на нула:  

- на 

предложението/ята с 

цена, равна на нула, 

се дава/т  2 точки 

- за останалите се 

използва формулата 

 

2 

 

Оц = C1 + C2.1 + C2.2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9.1 + C9.2  +C9.3 
 

Максимален брой точки  – 100 точки. 

 

Ако някой от участниците предложи различни цени за разговори по някой от 

критериите, то за целите на оценка се взимат предвид най-високата цена. 

Участниците задължително предлагат цени, които не могат да са по-ниски от 

цените на едро за терминиране във фиксирани мрежи, определени с решение на 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

2. Оценка на брой безплатни минути – Омин = М + Мо + MG, максимален 

брой точки, които могат да се дадат по този критерии- 100 т.  

 

№  

по 

ред 

 

Показатели 

за оценка на офертите.   

 

Формули за оценка 

 

Брой 

точки 

(максима

лен) 



9. Предложени безплатни минути месечно на 

разговорна линия  за обаждания към абонати във 

фиксираната мрежа на оператора 

 

Mo max  –  най-много безплатни минути от всички 

предложения 

Mo n – безплатни минути на n – то предложение 

 
 

50 

10. Предложени безплатни минути месечно на 

разговорна линия за обаждания към абонати в 

други фиксирани мрежи в България, максимален 

брой точки 

 

M max  –  най-много безплатни минути от всички 

предложения 

M n – безплатни минути на n – то предложение 

 

 
 20 

11. Предложени безплатни минути месечно на 

разговорна линия  за обаждания към фиксираните 

и мобилни номера на Възложителя (група) 

 

M Gmax  –  най-много безплатни минути от всички 

предложения 

M Gn – безплатни минути на n – то предложение 

 

 
 

30 

 

3. Оценка на специфични технически изисквания на Възложителя – Отехн. 

максимален брой точки, които могат да се дадат по този критерии- 100 т. 

 

Отехн.=F+V 

 

F - Възложителят желае да получи фиксирана гласова телефонна услуга, която да 

разполага със следната функционалност – всички изходящи повиквания към географски 

номера да се идентифицират в мрежата с географски номер. Всички изходящи 

повиквания към негеографски номера да имат възможността да се идентифицират в 

мрежата с както с географски, така и с негеографски номер. Горно се иска с цел 

икономическа целесъобразност. 

При декларирана възможност, с описана подробно технологията за предоставяне 

на исканата от Възложителя функционалност, кандидатите получават максимален брой 

точки по този критерий – 50.  При невъзможност за предоставяне – не се получават точки 

по този критерий. 

 

V - Време за отстраняване на повреди в часове (времето, в което са отстранени 

95% от валидните повреди по абонатните линии) - максимален брой точки -50 т. 

От = 
Tn

T min
50 ,където: 

Tmin - най-ниското предложено време; 

Т n – показателя на n-тия участник. 

 

 



МЕТОДИКА  за  определяне  на  комплексната  оценка,  показатели  и  

относителната  им  тежест по обособена позиция № 2. Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“ 

 

Методи за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерии (К) – 

икономически най-изгодно предложение при следните показатели за оценка: 

 

Критерии (К) – Икономически най-изгодно 

предложение, при следните показатели за  

оценяване:  

Максимален 

брой точки 

Относителна 

тежест 

K1 – Ценови критерии 100 90% 

K2 – Технически критерии    100 5%  

K3 – Допълнителни услуги 100 5% 

 

Определяне на крайната оценка и класиране: 

Крайната оценка  (К) се изчислява по следната формула: 

 

К = К1 * 0,90 + К2 * 0,05 + К3 * 0,05 

 

Участникът, получил най-голям брой точки се класира на първо място. В случай на 

събиране на равен брой точки, на първо място се класира участникът, получил по-

голям брой точки за К1- Цени. 

 

K1 – Ценови критерии: 

Оценката на този показател става като сума от получените точки за оценяване на 

направените предложения от участниците, както следва: 

 

K 1 = K 1.1 + K 1.2 + K 1.3 + K 1.4 + K 1.5 + K 1.6 + K 1.7+ K 1.8+ K 1.9.1 + К 1.9.2 + К 1.9.3 +  

К 1.10.1 + К 1.10.2 + K 1.11,   където: 

 

№ Показатели 

за оценка на офертите 
Формули за оценка Брой 

точки 

(максима

лен) 

К1.1 Месечна абонаментна такса 

 

Цма  - най-ниската предложена 

месечна абонаментна такса в 

лева 

Цма/n - цената в лева, на 

участника, чието предложение 

за месечна абонаментна такса се 

разглежда 

 

1 случай – няма 

предложение с цена, равна 

на нула: използва се 

формулата 

К1.1. = 20 х nЦма

Цма

/  

2 случай – има 

предложение/я с цена, 

равна на нула:  

- на предложението/ята с 

цена, равна на нула, се 

дава/т  20 точки 

- за останалите се използва 

формулата 

К1.1. = 12 х nЦма

Цма

/  

20 т. 



К1.2 Безплатни минути в група 

(фиксирана и мобилна) 

Мбмг  - най-високия брой 

предложени минути в групата 

Мбмг/n – брой минути, на 

участника, чието предложение 

се разглежда 

 

К1.2. = 24 х 
Мбмг

nМбмг /  

24 т. 

К1.3 Цена за разговори в групата 

след изчерпване на безплатните 

минути в групата 

 

Цmin – Най- ниската 

предложена цена на минута 

Цmin/n - Цена на минута 

предложена от участникът, 

чието предложение се 

разглежда      

 

1 случай – няма 

предложение с цена, равна 

на нула: използва се 

формулата 

  К1.3. = 9 х 
nЦ

Ц

min/

min    

2 случай – има 

предложение/я с цена, 

равна на нула:  

- на предложението/ята с 

цена, равна на нула, се 

дава/т  9 точки 

- за останалите се използва 

формулата 

  К1.3. = 5 х 
nЦ

Ц

min/

min  

9 т. 

К1.4 Безплатни минути извън 

корпоративната група в 

мрежата на оператора 

 

Микго – Най-високия 

предложен брой минути  

Микго/n – Брой минути, на 

участника, чието предложение 

се разглежда 

 

 

 

 

К1.4 = 10 х 
Микго

nМикго /
 

 

 

 

 

10 т. 

 

К1.5 Цена на разговори извън 

корпоративната група в 

мрежата на оператора след 

изчерпване на безплатните 

минути 

 

Цикго  - Най-ниската 

предложена цена за разговори 

извън корпоративната група в 

мрежата на оператора. 

Цикго/n – Конкретното 

предложение на участника, за 

разговори извън 

корпоративната група в 

мрежата на оператора, което се 

разглежда 

 

1 случай – няма 

предложение с цена, равна 

на нула: използва се 

формулата 

К1.5. = 3 х
nЦикго

Цикго

/
, 

 

2 случай – има 

предложение/я с цена, 

равна на нула:  

- на предложението/ята с 

цена, равна на нула, се 

дава/т  3 точки 

- за останалите се използва 

формулата 

    К1.5. = 2 х
nЦикго

Цикго

/
 

3 т.  

К1.6 Безплатни минути извън  

мрежата на оператора 

Mимо  - Най—високия 

 

 
 

10 т. 



предложен брой минути 

Мимо/n – конкретното 

предложение на участника за 

безплатни минути извън 

мрежата на оператора, чието 

предложение се разглежда 

К1.6 = 10 х
Мимо

nМимо/  

К1.7 Цена на разговори извън 

мрежата на оператора след 

изчерпване на безплатните 

минути 

 

Цимо - най-ниската предложена 

цена за минута  

Цимо/n – конкретното 

предложение на участника за 

цена на минута, чието 

предложение се разглежда 

1 случай – няма 

предложение с цена, равна 

на нула: използва се 

формулата 

К1.7. = 4 х
nЦимо

Цимо

/
, 

 

2 случай – има 

предложение/я с цена, 

равна на нула:  

- на предложението/ята с 

цена, равна на нула, се 

дава/т  4 точки 

- за останалите се използва 

формулата 

К1.7. = 2 х
nЦимо

Цимо

/
 

4 т. 

K1.8 Цена на пакет за неограничен 

мобилен интернет с включени 

150 МВ на максимална скорост  

 

Цпд - най-ниската предложена 

цена за минута  

Цпд/n – конкретното 

предложение на участника за 

цена на минута, чието 

предложение се разглежда 

1 случай – няма 

предложение с цена, равна 

на нула: използва се 

формулата 

К1.8. = 2 х
nЦпд

Цпд

/
, 

 

2 случай – има 

предложение/я с цена, 

равна на нула:  

- на предложението/ята с 

цена, равна на нула, се 

дава/т  2 точки 

- за останалите се използва 

формулата 

К1.8. = 
nЦпд

Цпд

/
 

2 т. 

K1.9 Цена на минута за 

международни разговори по 

зони: 

 

 

1.9.1. І зона 

 

1.9.2. ІІ зона 

 

1.9.3. ІІІ зона 

1 случай – няма 

предложения с цена, равна 

на нула: използват се 

съответно формулите 

  К1.9.1 = 3 х 
nЦ

Ц

min/

min    

  К1.9.2 = 2 х 
nЦ

Ц

min/

min    

  К1.9.3 = 2 х 
nЦ

Ц

min/

min    

 

2 случай – има 

 

 

 

 

3 т. 

 

2 т. 

 

2 т. 



предложения с цена, равна 

на нула:  

- на предложенията с цена, 

равна на нула, се дават 

съответно 3, 2 и 2 точки 

- за останалите се използват 

съответно формулите 

К1.9.1 = 2 х 
nЦ

Ц

min/

min  

К1.9.2 = 1 х 
nЦ

Ц

min/

min  

К1.9.3 = 1 х 
nЦ

Ц

min/

min  

K1.10 Цена на SMS 

1.10.1. в мрежата на оператора 

1.10.2. извън мрежата на 

оператора 

1 случай – няма 

предложения с цена, равна 

на нула: използват се 

съответно формулите 

  К1.10.1 = 3 х 
nЦ

Ц

min/

min    

  К1.10.2 = 2 х 
nЦ

Ц

min/

min    

2 случай – има 

предложения с цена, равна 

на нула:  

- на предложенията с цена, 

равна на нула, се дават  

съответно 3 и 2 точки 

- за останалите се използват 

съответно формулите 

К1.10.1 = 2 х 
nЦ

Ц

min/

min  

К1.10.2 = 1 х 
nЦ

Ц

min/

min  

 

3 т. 

2 т. 

К1.11 Единна цена на минута разговор 

в роуминг за I и II зона 

1 случай – няма 

предложение с цена, равна 

на нула: използва се 

формулата 

  К1.3. = 6 х 
nЦ

Ц

min/

min    

2 случай – има 

предложение/я с цена, 

равна на нула:  

- на предложението/ята с 

цена, равна на нула, се 

дава/т  6 точки 

- за останалите се използва 

формулата 

  К1.3. = 3 х 
nЦ

Ц

min/

min  

6 т 

 
Участниците задължително предлагат цени, които не могат да са по-ниски от цените за 

терминиране за обаждания, произхождащи от други мобилни мрежи и за обаждания, 



произхождащи от фиксирани мрежи в лв./мин., определени с решение на Комисията за 

регулиране на съобщенията. В случай, че някой от участникът не спази това изискване, то 

Възложителят ще бъде принуден да го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

K2 – Технически критерии – 100 т. 

К2 = К2.1 + К2.2 

 

К2.1 –  Брой базови станции – брой въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции 

(сайтове) към 31.05.2013 г., съобразно изискванията на издаденото от КРС разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 

обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения 

чрез мобилна наземна мрежа. За доказателство се приема удостоверение издадено от 

КРС. 

 

Максимален брой точки, който може да бъде получен по този показател – 80 т. 

 

Този показател се получава по следната формула: 

 

К2.1 = 80 х  С3n/С3max, където  

C3max  - Най-голямата декларирана стойност на параметъра от участник 

C3n – стойността на параметъра от участника, чието предложение се разглежда. 

 
К2.2 –  
Възможност за максимална скорост на UMTS/3G/4G/LTE в мрежата на участника 
за Благоевград и за територията на страната – максимален брой точки 20  
Участниците получават точки съгласно разпределението: 

 За скорост до  Mbps включително – 5 точки. 
 От 5.1 Mbps до 15 Mbps включително – 10 точки. 
 От 15.1 Mbps до 25 Mbps включително – 15 точки. 
 Над 25.1 Mbps – 20 точки. 

Критерий К2.2. се оценява като средноаритметична стойност на точките получени за 
Благоевград и за страната. 
 
 Декларираната скорост на download се посочва в Mbps с точност до втория знак 
след десетичната запетая и е необходимо да бъде доказана със сертификат, 
удостоверение или друг документ, указващ постигнатата стойност, издаден от 
независима организация извършила замерването. 
 

K3 – Допълнителни преференции – 100 т. 

Участниците посочват допълнителни преференции за Възложителя. Участникът 

предложил преференциите, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на 

Възложителя получава максималния брой точки, всеки следващ с 20 т. по-малко. 

 

Допълнителни пояснения:  
За целите на оценка на офертите по Позиция 1 и Позиция 2, поясняваме, че навсякъде в 

документацията под максимален брой (или най-голям брой) минути се разбира 44640 

минути месечно. 

  



РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите се разглеждат и оценяват от назначена от възложителя комисия, която 

започва своята работа след получаване списъка с участниците и получените оферти. 

 Отварянето на офертите ще се състои на 11.12.2014 година от 10.30 часа в 

Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, 

гр. Благоевград. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на 

установения режим за достъп до сградата.  

 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, обявява ценовите 

предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да 

подпише техническите и ценовите предложения. След извършването на тези действия 

приключва публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от 

възложителя условия.  

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, 

включително и чрез изискване на информация от други органи и лица, да иска 

разяснения относно представените документи, както и да изисква писмено представяне 

в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в 

офертата. Това не може да се използва за промяна на предложения от подадените 

оферти. 

 След етапа на предварителната проверка, се пристъпва към оценяване на 

допуснатите офертите по обявения критерий.  

Комисията съставя протокол за своята работа, който включва резултатите от 

разглеждането и оценяването на офертите, класирането на участниците, както и 

офертите, предложени за отхвърляне.  
 



ПРОЕКТ 
Д О Г О В О Р 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

Днес, ………………. 2014 година, в гр. Благоевград, се сключи настоящият 

договор за възлагане на обществена поръчка, между: 

1. ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. Благоевград, ул.Иван Михайлов – 66, 

ЕИК № BG 000017149, представляван от  проф. д.н. Иван Мирчев – ректор, чрез 

Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 44 / 06.02.2012 

година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. ……………………………., със седалище и адрес на управление: 

……………………., …….., ЕИК …………………, представлявано от 

……………………, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ за възлагане на обществена поръчка 

чрез  публична покана с уникален код ……………, от друга страна, 

се сключи настоящият договор (наричан по-долу „Договора/ът”) за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на 

услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна 

мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”, за Обособена позиция № 1: „Избор 

на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на 

гласова телефонна услуга”, като страните се договориха за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя 

фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет допълнителни услуги съгласно 

Общите условия за взаимоотношения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и крайните потребители 

на фиксирана телефонна услуга (наричани по-долу за краткост „Общите условия за 

фиксирана телефония”), които представляват Приложение № 1 към Договора и 

неразделна част от него, Техническо и ценово предложение за фиксирана телефония на 

Изпълнителя, което е Приложение № 2 от Договора и неразделна част от същия, 

наричани „Услугата/ите. 

(2) Изпълнителят предоставя услугите по чл. 1, ал. 1, като предоставя на 

Възложителя номера, описани в Приложение № 3 към този договор, представляващо 

неразделна част от него. 

 

ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 2. Мястото на изпълнение на възложените с настоящия договор услуги е 

територията на Република България. 

 Чл. 3. Срокът за извършване на услугите е 12  (дванадесет) месеца, считано от 

датата на сключване на настоящия Договор, но не по-рано от 08.01.2015 година.  

 

 

ІІІ. КАЧЕСТВО 

Чл. 4. Предоставянето на услугите от Изпълнителя при условията на 

настоящия Договор следва да бъде осъществявано в съответствие с 

изискванията, заложени в Разрешението на Изпълнителя за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна 

мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга.  

 

 



ІV. ЦЕНА 

 Чл. 5. (1) Цените на услугите се формират на основание утвърдените 

тарифи на Изпълнителя и при посочените в настоящия Договор условия, съгласно 

представената ценова оферта за фиксирана телефония на Изпълнителя (Приложение 

№ 2). 

 (2) Цените по ал. 1 включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнението 

на Услугите, предмет на настоящия Договор. 

 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 6. Заплащането на услугите, предоставяни по настоящия договор, се 

извършва ежемесечно в български лева по банков път, в срок до 15 (петнадесет) дни, 

считано от датата на издаване на фактура за дължимите суми. 

Чл. 7. (1) Изпълнителят издава на Възложителя ежемесечно фактура за 

предоставените и ползвани от Възложителя услуги за всички фиксирани номера. 

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

и ползвани от Възложителя услуги за съответния месец. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. Страните се задължават да спазват Общите условия за фиксирана 

телефония (Приложение № 1 към Договора). 

Чл. 9. Изпълнителят се задължава: 

а) да изпълни задълженията си по настоящия Договор качествено и в 

определените срокове в съответствие с действащата нормативна уредба в Република 

България, както и с условията и изискванията на Възложителя във връзка с възлаганата 

по този Договор обществена поръчка; 

б) да предостави на Възложителя необходимите документи и материали, 

свързани с Договора с необходимото съдържание за използването на Услугата по 

предназначение; 

в) да уведомява своевременно упълномощените представители на 

Възложителя за всички промени в статута на дружеството до изтичане срока на 

Договора. 

Чл. 10. Изпълнителят има право: 

 а) да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

услугата, възлагана с настоящия Договор; 

б) да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете на 

настоящия договор. 

Чл. 11. Възложителят се задължава да заплаща в срок сумите, дължими за 

ползваните по този договор услуги по реда и при условията, посочени в същия.  

 Чл. 12. Възложителят се задължава да определи и оправомощи лице за 

осъществяване на връзка с представители на Изпълнителя и за подписване на приемо-

предавателни протоколи и/или други необходими документи, необходими за или 

свързани с доставянето на Услугите по Договора. 

 Чл. 13. Възложителят носи отговорност за задълженията на отделните 

потребители, по отношение на предоставените им Услуги. 

Чл. 14. Възложителят има право: 

  а) да ползва услугите, предмет на този договор, в съответствие с изискванията 

на Общите условия за фиксирана телефония, настоящия договор и приложенията към 

него. 

б) да осъществява текущ контрол при изпълнение на Договора, без с това да 

пречи на оперативната работа на Изпълнителя; 

в) по всяко време да получава информация от Изпълнителя относно дължимите 

от него суми за използваните услуги по настоящия договор; 



г) да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги и доставки в 

срок без отклонение от договореното и без недостатъци. 

 

VІІ.  УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

Договора с 1-месечно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната 

страна; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществена 

поръчка, предмет на Договора, извън правомощията и възможностите на 

Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да 

предизвика, с писмено уведомление, в 7 (седем) дневен срок от датата на настъпване 

на обстоятелствата. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 Чл. 16. 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. 

 Чл. 17. 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. 

 Чл. 18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

Страните по настоящия договор се спира. 

 Чл. 19. 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. 

 

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 Чл. 20. Изпълнителят и Възложителят се съгласяват да считат за 

конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на 

настоящия Договор. 

 Чл. 21. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на 

Възложителя да разкрива по какъвто и да е  начин и под каквато и да е форма 

Договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на 

когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 

служител се осъществява само в необходимата степен с оглед целите на изпълнението 

на Договора. Изпълнителят разкрива информацията съгласно предходното изречение 

по искане на компетентни органи, в случаите, когато закон или подзаконов 

нормативен акт налагат това. 

 Чл. 22. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от Изпълнителя документи и материали по Договора, като не ги  

предоставя на трети лица.  

 

Х. НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 23. 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.  

 Чл. 24. При забава на Възложителя с повече от 15 (петнадесет) дни на 



месечното плащане, 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.   

 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 

Страните по него и има действие до изтичане на уговорения в чл. 3 от Договора срок. 

 

Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат 

разпоредбите на Общите условия за фиксирана телефония и останалите приложения, 

както и разпоредбите на действащото законодателство. 

Чл. 27. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия Договор 

или във връзка с него или неговото нарушаване, включително споровете и 

разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението 

или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по взаимно споразумение. При 

непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния съд в 

Република България. 

 В изпълнение на задължението си по чл. 12 от този Договор, Възложителят 

определя посоченото по-долу лице за свой представител: 

Име: ……………………….. 

Длъжност: ………………... 

Телефон: …………………. 

Факс: ………………………. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение № 1: Общи условия за взаимоотношенията между Изпълнителя и 

крайните потребители на фиксирана телефонна услуга. 

 

Приложение № 2: Техническо и ценово предложение за фиксирана телефония на 

Изпълнителя. 

 

Приложение № 3: Списък с номерата, използвани от Възложителя по силата на 

този договор. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страна. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. 

________________________ 

Николай Тахов  

Помощник-ректор 

 

 

2. 

________________________ 

Трендафил Мудурски  

Главен счетоводител 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1.  

________________________ 

 

 

 

 

2. 

________________________ 

 



ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

Днес, ………………. 2014 година, в гр. Благоевград, се сключи настоящият 

договор за възлагане на обществена поръчка, между: 

1. ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. Благоевград, ул.Иван Михайлов – 66, 

ЕИК № BG 000017149, представляван от  проф. д.н. Иван Мирчев – ректор, чрез 

Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 44 / 06.02.2012 

година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. ……………………………., със седалище и адрес на управление: 

……………………., …….., ЕИК …………………, представлявано от 

……………………, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ за възлагане на обществена поръчка 

чрез  публична покана с уникален код ……………, от друга страна, 

се сключи настоящият договор (наричан по-долу „Договора/ът”) за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на 

услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна 

мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”, за Обособена позиция № 2: 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално 

покритие”, като страните се договориха за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя 

електронни съобщителни услуги чрез свои обществени мобилни наземни 

мрежи по стандарти GSМ и UMTS с национално покритие за нуждите на Югозападен 

университет „Неофит Рилски”, съгласно Общи условия за взаимоотношенията между 

Изпълнителя и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на 

Изпълнителя по стандарти GSM и UMTS (наричани по-долу за краткост „Общи 

условия за мобилна телефония”), които представляват Приложение № 1 от настоящия 

Договор и неразделна част от същия, Техническо и ценово предложение за мобилна 

телефония на Изпълнителя, което е Приложение № 2 от Договора и неразделна част от 

същия,  наричани „Услугата/ите”. 

(2) Изпълнителят предоставя Услугите по чл. 1, ал. 1 като доставя на 

Възложителя СИМ карти, описани в Приложение № 3 от този договор, представляващо 

неразделна част от него.  

 

ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 2. Мястото на изпълнение на възложените с настоящия договор услуги е 

територията на Република България и чужбина при предоставяне на услугата 

„роуминг”. 

 Чл. 3. Срокът за извършване на услугите е 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на сключване на настоящия договор, но не по-рано от 08.01.2015 година.  

 

ІІІ. КАЧЕСТВО 

Чл. 4. Предоставянето на услугите от Изпълнителя при условията на 

настоящия Договор следва да бъде осъществявано в съответствие с 

изискванията, заложени в Разрешението на Изпълнителя за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез мобилни наземни мрежи GSM и UMTS. 

 

 



ІV. ЦЕНА  
 Чл. 5. (1) Цените на услугите се формират на основание утвърдените 

тарифи на Изпълнителя и при посочените в настоящия договор условия, съгласно 

представената ценова оферта за мобилна телефония (Приложение № 2). 

 (2) Цените по ал. 1 включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнението 

на услугите, предмет на настоящия Договор. 

 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 6. Заплащането на Услугите, предоставяни по настоящия договор, се 

извършва в български лева по банков път, в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от 

датата на издаване на фактура за дължимите суми. 

 Чл. 7. (1) Изпълнителят издава на Възложителя ежемесечно фактура за 

предоставените и ползвани от Възложителя услуги за всички СИМ карти и 

приложение за всяка карта. 

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

и ползвани от Възложителя Услуги за съответния месец. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 8. Страните се задължават да спазват Общите условия за мобилна телефония 

(Приложение № 1 към Договора) на Изпълнителя. 

Чл. 9. Изпълнителят се задължава: 

а) да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в 

определените срокове в съответствие с действащата нормативна уредба в Република 

България, както и с условията и изискванията на Възложителя във връзка с възлаганата 

по този договор обществена поръчка; 

б) да предостави на Възложителя необходимите документи и материали, 

свързани с договора с необходимото съдържание за използването на Услугата по 

предназначение; 

в) да уведомява своевременно упълномощените представители на 

Възложителя за всички промени в статута на дружеството до изтичане срока на 

Договора. 

Чл. 10. Изпълнителят има право: 

 а) да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

Услугата, възлагана с настоящия Договор; 

б) да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете на 

настоящия Договор. 

Чл. 11. Възложителят се задължава да заплаща в срок сумите, дължими за 

ползваните по този договор услуги, по реда и при условията, посочени в същия.  

Чл. 12. Възложителят се задължава да определи и оправомощи лице за 

осъществяване на връзка с представители на Изпълнителя и за подписване на приемо-

предавателни протоколи и/или други необходими документи, необходими за или 

свързани с доставянето на Услугите по Договора. 

 Чл. 13. Възложителят носи отговорност за задълженията на отделните 

потребители, по отношение на предоставените им услуги. 

Чл. 14. Възложителят има право: 

 а) да ползва услугите, предмет на този договор, в съответствие с изискванията на 

Общите условия за мобилна телефония, настоящия договор и приложенията към него. 

б) да осъществява текущ контрол при изпълнение на Договора, без с това да 

затруднява оперативната дейност на Изпълнителя; 

в) по всяко време да получава информация от Изпълнителя относно дължимите 

от него суми за използваните услуги по настоящия договор; 

г) да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги и доставки в 

срок без отклонение от договореното и без недостатъци. 



 

VІІ.  УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

Договора с 1-месечно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната 

страна; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка, предмет на Договора, извън правомощията и възможностите 

на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да 

предизвика, с писмено уведомление, в 7 (седем) дневен срок от датата на настъпване 

на обстоятелствата. 

(2) С прекратяване на Договора на някое от основанията по предходната 

алинея се спира достъпа до мрежата, съответно до Услугите, предмет на този договор, 

по отношение на всички СИМ карти, ползвани от Възложителя към датата на 

прекратяване. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 Чл. 16. 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. 

 Чл. 17. 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. 

 Чл. 18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

страните по настоящия договор се спира. 

 Чл. 19. 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. 

 

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 Чл. 20. Изпълнителят и Възложителят се съгласяват да считат за 

конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на 

настоящия Договор. 

 Чл. 21. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на 

Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 

Договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на 

когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 

служител се осъществява само в необходимата степен с оглед целите на изпълнението 

на Договора. Изпълнителят разкрива информацията съгласно предходното изречение 

по искане на компетентни органи, в случаите, когато закон или подзаконов 

нормативен акт налагат това. 

 Чл. 22. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от Изпълнителя документи и материали по Договора, като не ги  

предоставя на трети лица.  

 

Х. НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 23. 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.  

 Чл. 24. При забава на Възложителя с повече от 15 (петнадесет) дни на 

месечното плащане, 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.   

 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 

страните по него и има действие до изтичане на уговорения в чл. 3 от Договора срок. 

 

Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат 

разпоредбите на Общите условия за мобилна телефония и останалите приложения, 

както и разпоредбите на действащото законодателство. 

Чл. 27.  Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия Договор 

или във връзка с него или неговото нарушаване, включително споровете и 

разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението 

или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по взаимно споразумение. При 

непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния съд в 

Република България. 

В изпълнение на задължението си по чл. 12 от този Договор, Възложителят 

определя посоченото по-долу лице за свой представител: 

Име: ……………………….. 

Длъжност: ………………... 

Телефон: …………………. 

Факс: ………………………. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1: Общи условия за взаимоотношенията между Изпълнителя и 

потребителите на обществените мобилни наземни мрежи по 

стандарти GSM и UMTS; 

 

Приложение № 2: Техническо и ценово предложение за мобилна телефония; 

 

Приложение № 3: Списък с номерата на СИМ картите, предоставени по силата на 

този договор. 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 

един за всяка страна. 
 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. 

________________________ 

Николай Тахов  

Помощник-ректор 

 

 

2. 

________________________ 

Трендафил Мудурски  

Главен счетоводител 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1.  

________________________ 

 

 

 

 

2. 

________________________ 

 

 


