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Договор № 15809 

 
Днес17.05.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия Договор за 

възлагане на обществена поръчка между: 

 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, 

Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна 

сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал 

Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

„Мобилтел” ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр.София, Район „Илинден”, 

ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” №1; телефон: 0882/204765; факс: 02/ 4857907; 

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 131468980; 

IBAN: BG 94RZBB91551060362319, BIC: RZBBBGSF, при  „Райфайзенбанк”, клон 

София, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Маркоски– 

Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор, чрез пълномощниците си 

В. Д. Д. – Директор на Дирекция „Финанси“ и Главен счетоводител и И. К. И. – 

Старши директор на Направление корпоративни продажби“, упълномощени с 

нотариално заверено пълномощно № 11768/ 17.10.2017г. от Е. Б. – помощник 

нотариус по заместване при нотариус В. М. - рег. № 074 на Нотариалната камара с 

район на действие СРС, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предмет на настоящият договор е „Предоставяне на далекосъобщителни услуги 

чрез подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM “. 

2. Неразделна част от договора са Приложение №1 – Абонаментен план и 

Приложение №2 - Технически изисквания. 

3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез публично състезание,  рег. № 18008 с предмет 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез подвижна клетъчна мрежа по 

стандарт GSM и фиксирана телефония за нуждите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

– по първа обособена поиция. 

 

II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1.Общата стойност на договора е до 250 000.00 лв. /словом: двеста и петдесет хиляди 

лв./, без ДДС  

2. Цените и броят безплатни минути при предоставяне на услугата са посочени в 

Приложение №1. 

3. Ценообразуването е съобразно общата стойност на разговорите, проведени по 

направления за GSM, надхвърлящи месечните такси за обслужване за една SIM карта. 

4. Плащането се извършва до 30 дни, ежемесечно след представяне на фактура за 

използваната услуга, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане започва 

да тече от датата на последно представения документ. 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срок за изпълнение на предмета на договора е 36 месеца, считано от 23.05.2018г.  



ТО/НД  Стр. 2 от 8 

  

2. Договорът се счита за прекратен след изтичане на срока му или при изчерпване на 

сумата от 250 000.00 лв., (словом: двеста и петдесет хиляди лв) лева без ДДС, което 

от двете събития настъпи първо. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 12 500.00 лв. която е 5 % от 

стойността му.  Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след 

изтичане на срока му и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до 

Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение 

и липса на претенции от страна на Възложителя.  

2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а именно: 

IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал 

Експресбанк” АД клон Раднево.  

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 

със срок на валидност - 37 месеца от датата на сключване на договора.  

4. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на 

валидност 37 месеца от датата на сключване на договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1. Възложителят има право: 

1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на 

Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, 

доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 

2. Възложителят е длъжен: 

2.1. да определи лице или група от своя персонал, отговорно за решаването на всички 

въпроси, възникнали в процеса на работата 

2.2. при повреда да осигури достъп на упълномощени длъжностни лица на 

Изпълнителя за проверка на телефонната инсталация в работни дни от 7:30 до 16:30 

часа, в предварително съгласувано време между страните. 

2.3. да не прави опити за отстраняване на появилите се неизправности без знанието на 

Изпълнителя. 

2.4. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от 

настоящият договор; 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

Изпълнителят: 

1. Да предоставя услугите на Възложителя качествено и съгласно условията на 

настоящия договор и критериите за качество, съгласно действащите в Република 

България стандарти за тази дейност. 

2. Да консултира Възложителя и оказва оперативна помощ във връзка с ползването на 

GSM услугите. 

3. Да осигури достъп през Internet до данни за проведените разговори с цел  изготвяне 

на справки и отчети за различни периоди; наблюдение на месечното потребление и 

оставащи минути от закупените пакети. 

4. Да предостави детайлизирана справка за изходящи разговори – за всеки проведен 

разговор от всеки абонатен номер, при желание на Възложителя. 

5. Да обявяви безплатен телефон за връзка при повреди, както и телефон за получаване 

на информация и справки във връзка с ползването или качеството на услугата. 

6. Да запази съществуващия номерационен план на дружеството и структурата му 
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7. Да уведомява Възложителя най-малко три дни предварително в случай на планирано 

прекъсване на услугите и за продължителността на прекъсването. 

8. Да осигурява възможност за разширение и развитие на услугите. 

9. Да освободи от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение, 

добавяне на нови абонати (абонатни и вътрешно учрежденски номера), както и 

изваждане на абонати. 

10. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 

изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството. 

11. се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при 

подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 

територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата 

на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им. 

12. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с 

отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на 

Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве 

при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, 

необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията 

на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя 

документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на 

документи за допускане до работа. 

13. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не 

издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице 

– работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, 

като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация 

и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.  

14. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

15. Изпълнителят при изпълнението на договорите за обществени поръчки е длъжен да 

спазватвсички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 

приложение № 10 от ЗОП. 

 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за 

забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не 

повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите 

от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от 

стойността на договора. 

2. В случай на прекъсване на обслужването по мрежата за повече от 24 часа, 

Операторът дължи обещетение в размер  на  1/30 от месечната фактура за предходен 

месец  за всеки 24-часов период, от момента на прекъсването до възстановяване на 

услугата 

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от 

стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да 

изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел IV от настоящия договор. 
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6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да 

търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 

неустойката. 

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде 

спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или 

бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от 

него период. 

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане 

на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от 

настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да 

уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по 

основание и размер. 

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между 

двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата 

произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, 

еднородни, заместими и изискуеми вземания. 

 

VIІІ. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на 

техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е 

следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са 

упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на 

възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават 

с времето на действие на тези обстоятелства.  

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 

настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от 

възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 

Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. 

В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

 

IХ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора 

или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат 

решени между страните се решават от компетентния съд. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 

споразумеят за прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 

предизвестие, както и в следните случаи: 

 На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която 

отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел VII остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 

от ППЗОП. 
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ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 

Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:         (П)                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:  (П) 
Изп. Директор:                                                                

       инж. Ж. Динчев                                                    
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Приложение №1 

 

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН 
 

 

№ Описание 
Лева, без 

ДДС 

1 Месечна абонаментна такса за една SIM карта    5.90 

2 

Месечна цена за интернет услуги за неограничен трафик на 

информация (3G и 4G), чрез мобилни устройства и дейта 

карти с включени 16GB трафик на максимална скорост за 

една SIM или DATA карта. 

8.50 

3 Цена за MMS 0.00 

 

Отстъпка за закупуване на мобилни устройства от актуалната ни ценова листа 

 

№ Описание % 

1 Отстъпка за закупуване на мобилни устройства  20 

 

Цените включени в месечната такса за един брой SIM-карта за разговори в групата, 

извън групата на участника, в роуминг в ЕU и към всички мобилни и стационарнии 

мрежи в страната е  0.00 лева. 

Цените на SMS към всички оператори и роуминг в EU е 0.00 лева. 

Цената за разговори в групата и извън групата в роуминг, както и SMS към всички 

оператори в роуминг е съгласно влезлия в сила регламент на ЕС №531/2012г. в сила в 

република България от 15.06.2017г. За трафика на мобилния интернет да се спазват 

клаузите на същия Европейски регламент. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                 (П)                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:  (П) 
Изп. Директор:                                                            

       инж. Ж. Динчев                                                    
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Приложение №2 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  

по отношение на изпълнение на услугата GSM телефония 

 

 

     Изпълнителят осигурява 270 броя SIM карти и 30  броя DATA – карти с възможност 

за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 10% на абонатите от групата по 

искане на Възложителя. 

 

 Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания. 

 

 Изпълнителят следва: 

1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, завключване към своята 

мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни 

планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните 

абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 

 

2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със 

срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

 

3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според 

необходимостта на Възложителя. 

 

4. Да включи в една корпоративната група всички предоставениабонаменти (SIM-

карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са 

безплатни и без лимит. 

 

5. Да предостави възможност за включване към корпоративнатагрупа по т. 1 на 

посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти. 

 

6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за 

избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 

 

7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по 

направления, време и стойност.  

 

8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за 

определени абонати. 

 

9. Да се издава безплатно дубликат на открадната, загубена и при смяна на телефона 

карта. 

 

10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера 

и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително 

подадени номера. 
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11. Част от DATA картите, упоменати от Възложителя да притежават статичен IP 

адрес. 

 

12. Да осигури покритие на цялата територия на възложителя.      

Проверката на покритието, осигурено от изпълнителя се прави съвместно на десет 

работни места в ТЕЦ-2, посочени от Възложителя с тестови SIM-карти. В случай, че 

някоя от точките няма покритие Изпълнителя се задължава да го осигури в срок до 

20 календарни дни след сключване на договор. 

 

13. Служителите на централата да имат възможност да сключват договори с 

изпълнителя за максимум 4 броя SIM-карти при същите условия на мобилна услуга 

както в корпоративната група. 

 

14. Да осигури непрекъснато предоставяне на услугата за срока на договора с 

изключение на периода на планова профилактика, за която уведомява Възложителя не 

по-късно от 5(пет) дни преди нчалото на профилактиката. Участникът да декларира, 

че осигурява техническа поддръжка, чрез непрекъснато обслужване 24 часа в 

денонощието. Да гарантира време за реакция при обаждане за    повреда до 4 часа в 

работно време и до 8 часа в извън работно време. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                  (П)                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:   (П) 
Изп. Директор:                                                            

       инж. Ж. Динчев                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 


