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Д О Г О В О Р 
 

№ Д-01-6/28.05.2015 г. 
 

Днес, 28.05.2015 г. в град София между 
 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ЕИК 000698391, гр. София, бул. “Дондуков” № 2, представлявана от г-н Росен 
Кожухаров – главен секретар на президента и г-жа Мария Михайлова – началник на 
отдел „Финанси” в дирекция “ФСИО”, от една страна, наричана нататък в договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
и 
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър – Агенция по вписванията с ЕИК 
131468980, ДДС номер BG 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Кукуш“ № 1, телефон: 0888500031, факс: 0888500032, представлявано от Т.Б. и 
В.Д.1, действащи само заедно като пълномощници на Изпълнителните директори, 
надлежно упълномощени с пълномощно с рег. № 4391 от 18.05.2015 г. на нотариус с рег. 
№ 074 с район на действие района на Софийски районен съд, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
 
се сключи настоящият договор за следното:  
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури цифрови мобилни 
телефонни услуги по стандарт GSM и свързани специализирани услуги по ползването на 
мобилни телефонни мрежи на територията на Република България и чужбина съгласно 
действащите нормативни актове, клаузите на настоящия договор и Общите условия за 
взаимоотношения между Мобилтел ЕАД и абонатите и потребителите на обществената 
мобилна клетъчна мрежа на Мобилтел ЕАД по стандарт GSM (наричани за краткост 
“Общи условия”) – Приложение № 1, както и в съответствие с направеното от него 
техническо предложение – Приложение № 2. 
1.2. Услугите по клауза 1.1 ще се предоставят за 110 абоната на Администрацията на 
президента на Република България без кредитен лимит с номера, подробно описани в 
списък – Приложение № 4. 
1.3. Изпълнителят се задължава да предоставя свързаните с услугите по клауза 1.1  
допълнителни бонуси или преференциални условия за Възложителя и/или неговите 
служители, съгласно своето предложение – Приложение № 5, неразделна част от 
договора. 
 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

2.1. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република 
България и държавите, с чиито оператори Изпълнителят има сключени роуминг 
споразумения. 

                                                
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на личните 
данни. 
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2.2. Срокът за предоставяне на услугите по клауза 1.1 е 2 (Две) години, считано от 
29.05.2015 г. или от датата на подписване на договора от страните, ако е след посочената 
дата.  

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

3.1. Цените на услугите се определят съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - 
Приложение № 3, представляващо неразделна част от договора. 
3.2. Цените по клауза 3.1. включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на 
възложените услуги. 
3.3. Плащането на предоставените услуги ще се извършва ежемесечно по банков път в 
лева, в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на данъчна фактура. 
3.4. Ако в хода на изпълнение на договора Изпълнителят промени цените за бизнес 
абонатите си, включително и месечната абонаментна такса, и те се окажат по-
благоприятни от цените, уговорени в Приложение № 3, Изпълнителят е длъжен да 
прилага по-ниските цени и по отношение на Възложителя, считано от датата на 
промяната. 

3.4.1. В случаите по предходната клауза, Изпълнителят изменя Приложение № 3 
в съответствие с новите цени за бизнес абонати. 
3.5. В случай, че се налага заплащане на такса за преносимост на номера, тя е за сметка 
на Изпълнителя. 
3.6. Цените по клауза 3.1. са неизменни за срока на изпълнение на договора, освен в 
случаите по клауза 3.4. 
3.7. Общата цена на договора не може да надвишава сумата от 66 000 лева (словом 
Шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС или 79 200 (словом Седемдесет и девет хиляди 
и двеста) лева с включен ДДС, като се заплаща стойността само на реално извършените 
услуги. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

4.1. Изпълнителят се задължава: 
4.1.1. да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в определените 
срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, 
клаузите на договора и  Общите условия на Изпълнителя - Приложение № 1, доколкото 
те не противоречат на договора; 
4.1.2. при изменение на Общите условия и при намаляване на цените за бизнес абонатите 
си да уведоми Възложителя за това в писмен вид най-малко 14 (четиринадесет) дни преди 
изменението;  
4.1.3. при открадване, загубване или механично повреждане на SIM карта да заменя 
същата без заплащане и в срокове, осигуряващи минимално неудобство на Възложителя; 
4.1.4. до изтичане срока на договора да уведомява своевременно упълномощените 
представители на Възложителя за всички промени в статута на фирмата. 
4.2. Изпълнителят има право: 
4.2.1. да потърси от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугите; 
4.2.2. при добросъвестно и качествено изпълнение на възложените услуги да получи 
уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 
4.3. Възложителят се задължава: 
4.3.1. да заплаща уговорената цена по реда и при условията, определени в настоящия 
договор; 
4.3.2. да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение предмета на 
договора. 
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4.4. Възложителят има право: 
4.4.1. при необходимост да увеличава или намалява неограничено броя на абонатите в 
рамките корпоративната група при същите или по-благоприятни за него условия; 
4.4.2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 
4.4.3. да изисква от Изпълнителя да изпълни възложените услуги качествено и в срок без 
отклонение от договорените условия. 
4.5. Страните се задължават да не разпространяват информацията, която им е станала 
известна при и по повод изпълнението на договора. 

 
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
5. Настоящият договор се прекратява: 
5.1. с изтичане на уговорения срок или изчерпване на финансовия ресурс на договора 
съгласно клауза 3.7 – което от двете събития настъпи по-рано; 
5.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 
едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната; 
5.3. при настъпване на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, в 
резултат на които Възложителят не е в състояние да изпълни задълженията си по 
договора – с едномесечно писмено предизвестие. 
 

VI. ОТГОВОРНОСТ 
 

6.1. В случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора поради 
прекъсване на обслужването от мрежите за повече от 2 часа в рамките на едно 
денонощие, той дължи неустойка в размер на 50 лв. (петдесет лева) на абонат по 
настоящия договор за всеки следващ започнат час до възстановяване на обслужването.  
6.1.1. В случай, че за период от един календарен месец е налице прекъсване на 
обслужването за повече от 8 часа сумарно, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
половината от сумата, дължима по фактура за този период. 
6.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за 
плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума 
за периода на забавата. 
6.3. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.  
 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
7.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд. 
7.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 
7.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще 
правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се 
счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им 
по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в 
неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден. 
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Адреси и лица за контакти: 
 
За Изпълнителя: 
Адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Кукуш“ № 1 
Лице за контакт: Д.В. 
Телефон: 088ххххххх, Факс: ххххххххх, Е-mail: …………………..  
За Възложителя: 
Адрес: Администрация на Президента на Република България, гр. София 1123, бул. 
„Дондуков” № 2 
Лице за контакт: Б.К. 
Телефон: ХХХХХХХХХ, Факс: ХХХХХХХХХ, Е-mail: ……………………….  
 
7.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1 - Общи условия за взаимоотношения между Мобилтел ЕАД и 
абонатите и потребителите на обществената мобилна клетъчна мрежа на Мобилтел ЕАД 
по стандарт GSM. 
Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя 
Приложение № 3 – Ценова оферта на Изпълнителя; 
Приложение № 4 – Списък с номерата на абонатите на Възложителя 
Приложение № 5 – Предложение на Изпълнителя за допълнителни бонуси или 
преференциални условия за Възложителя и/или неговите служители 
 
 
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
 
 
 
……………/П/…………………….         ……………/П/…………………. 
          Росен Кожухаров                             Т.Б. 
Главен секретар на президента    
     на Република България 
 
 
……………/П/…………………….         ……………/П/…………………. 
 Мария Михайлова                    В.Д. 
  Началник на отдел „Финанси”     
 
 
 


