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Д О Г О В О Р  № 39 (П Р Е II И С)

В настоящия договор-препис си заличени личните оиннц па субектите в поръчката, 
съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 226. ал. 3. последно изречение от 3011.

Днес. 27.05.2016г„ в град Шумен, на основание чл, 194. ад. 1 ох ЗОИ и Протокол № 2 от 
16.05.2016г., утвърден от директора на „СИДП" ДП - Шумен за класиране на участниците и 
определяне на изпълнител в обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП, чрез „събиране на 
оферти с обява'; открита с Обява № 1/28.04.2016 г. от директора на ..СИДП” ДП Шумен, 
между:

*1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП -  гр. Шумен, вписано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията с НПК 201617412. със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен. обл. Шумен. ул. "Петра" № 1, представлявано от
инж....... (заличено), в качеството си на директор и ....(заличено) - ръководител „Финансов
отдел" и главен счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
2. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 
управление: гр.София 1784. общ. Столична, обл. София (столица), район Младост, бул. 
....(заличено) № 115и. представлявано от ....(заличено), в качеството си на изпълнителен 
директор, наричано за краткост по -  долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу

възнаграждение да предоставя мобилни телефонни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално 
покритие за нуждите на Централно управление на „СИДП" ДП -  гр. Шумен, ул."Петра" №1 и 
неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС". с първоначален брой 789 S1M карти, както и 
допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност, съгласно и при условията на 
настоящия договор. Техническото предложение, Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
които са неразделна част от настоящия договор.

(2) В предмета на настоящия договор се включват услугите, описани в Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Техническа спецификация от документацията за участие, 
както и всички услуги към стандарта GSM/UMTS. които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага,

(3) При противоречие между клаузите на настоящия договор и приложения та към него и 
Общите условия на договора с крайните потребители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ведно е тарифите) 
за обвързващи страните се считат клаузите на настоящия договор и приложенията към него. 
Общите условия на договора с крайните потребители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ведно с тарифите) 
се прилагат само за неуредените с настоящия договор и приложенията към него отношения 
между страните.

И. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 2(1) Срокът за предоставяне на услугите, предмет на настоящия договор е 12 месеца, 

считано от подписване на настоящия договор, но не по-дълго от влизане в сила на решение по 
образувано производство № КЗК-185/26.04.2016г. по обжалвана процедура по проведена 
обществена поръчка, открита с Решение № 2/27.01.2016г. на директора на „СИДП" ДП -  
Шумен и сключване на договор по същата процедура, или до изчерпване на максимално 
допустимата етойност на договора по чл. 4. ал. 1. което от двете съби тия настъпи първо.



(2) При необходимост от предоставяне на услугата „преносимост на иомерата" срокът по 
ал. 1 започва да тече от подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 7 от настоящия 
договор, и е не по-дълъг от 30 календарни дни.

(3) При предоставяне на услугата „преносимост на номерата” (когато е приложимо) в 
случай, че е необходимо технологично време, в което картите няма да са активни, то не следва 
да е повече от 1 (един) ден.

(4) Издаването на дубликат на дефектирала, изгубена или открадната SIM карта се 
извършва безплатно в срок от ! (един) работен ден от съобщаването.

(5) Блокирането на открадната или изгубена S1M карта се извършва в срок до 30 (тридесет ) 
минути, след изпращане на съобщение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или обаждане до съответния 
център за обслужване на клиенти (call center).

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява писмените заявки на Възложителя за 
безплатно и неограничено активиране и деактивиране на услуги, промяна на тарифите по 
ползваните карти (преминаване от по ниска тарифа на по -  висока, съответно преминаване от 
по -  висока тарифа на по -  ниска такава) за срока на договора, в срок не повече от 5 работни 
дни. считано от датата на получаване на заявката, като след изпълнението й от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде уведомен писмено.

Чл. 3 (1 )  Услугите, предмет на настоящия договор, се предоставят на територията на 
Република България и извън нея чрез услуга „роуминг”.

(2) Местоизпълнеиието на задължението за доставка на SIM карти е посочен в 
Приложение № 13, част от документацията за участие.

Ш. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4 (I) Максимално допустимата стойност на настоящия договор е до 70 000.00 лв. 

(седемдесет хиляди лева) без ДДС.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за извършване на услугите, 

предмет на настоящия договор, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените на услугите се 
определят съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от 
настоящия договор.

(3) В цената на предоставяните услуги са включени всички разходи за изпълнение до 
мястото на изпълнение.

(4) Единичните цени на услугите, предмет на настоящия договор, не подлежат на 
увеличение за срока иа договора.

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение 
иа настоящия договор услуги ежемесечно.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
услуги по чл. 1 за всеки месец в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на надлежно 
оформена данъчна фактура-оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и детайлизирана справка 
за извършените през месеца услуги. Справката за извършените услуги съдържа най-малко 
следната информация: вид и количество на предоставените услуги, единична цена, отстъпки, 
ако са приложими, обща стойност на услугите без ДДС.

(3) Плащането се извършва по банков път. по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: BG69C1TI92501010001006,

BIC: CITIBGSF
Банка: „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД,
или по посочена в издадените фактури банкова сметка.
(4) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок или в по-кратък, ако
последният е разумен с оглед настъпването на падежа, плащането по сметката се счита за 
валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер -  за погасено.
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IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ОТЧЕТНОСТ
Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на услугите, предмет на настоящия 

договор, лично или чрез упълномощено лице и/или чрез упълномощено лице от всяко едно от 
териториалните си поделения, ако последните са извършени пълно, точно и с дължимата 
грижа.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на възражения относно изпълнението на настоящия 
договор, които предявява писмено. При всяко констатирано непълно или неточно изпълнение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол. Протоколът се изготвя в два екземпляра, 
като единият се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. Изпълнението на услугата ..преносимост на номерата1' (когато е приложимо) 
съгласно изискванията на настоящия договор се удостоверява е подписване на приемо- 
лредавателен протокол лично или чрез упълномощено лице и/или чрез упълномощено лице от 
всяко едно от териториалните си поделения.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя възможност за осигуряване на:
1. безплатна детайлизирана справка за използвани те услуги по договора
2. обобщена информация за ползване на услугите при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. проверка на месечна сметка в електронен вид самостоятелно за всеки предоставен 

номер с индивидуално потребителско име и парола на сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в друг 
електронен вариант.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора:
2. да заплаща уговорената цена по реда на раздел Ш от настоящия договор при пълно, 

точно и добросъвестно изпълнение;
3. да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че възникнат непреодолими 

затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.
4. в срок до 2 (два) месеца преди започване изпълнението на договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предостави информация за телефонните номера използвани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и териториалните му поделения, като към същите посочи съответните им
тарифи и допълнителни услуги. Списъка по предходното изречение се прави по ДГС/ДЛС.
териториални поделения на предприятието и става неразделна част от договора.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получава услугите, предмет на настоящия договор, точно, качествено и в срок. с 

дължимата грижа и в съответствие с условията на настоящия договор и приложенията към. 
него:

2. да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на изпълнение па услугите, 
както и да следи за точното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки 
момент от действието на договора, без да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да отказва да приеме изпълнението, ако то е непълно и неточно:
4. да получава информационни услуги (справки) 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата;
5. да получава своевременно информация относно възникването на непреодолими 

затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора.
6. лично или чрез упълномощено лице да отправя заявки до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

безплатно и неограничено активиране и деактивираме на услуги, промяна на тарифите по 
ползваните карти (преминаване от по -  ниска тарифа на по -  висока, съответно преминаване от 
по -  висока тарифа на по -  ниска такава), активиране и деактивиране на SIM карти и други за 
срока на договора.

7. лично или чрез упълномощено лице да отправя искания по Раздел VIII от настоящия 
договор до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заявки до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор се отправят само и единствено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощено от него лице.
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(3) Лица от териториалните поделения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нямат право да отправят 
каквито и да било искания за активиране и деактивираме на услуги, промяна иа тарифите по
ползваните карти (преминаване от по -  ниска тарифа на п о.висока, съответно преминаване от
по -  висока тарифа на по -  ниска такава), активиране и деактивираме на SIM карти и други.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява цифрови мобилни телефонни 

услуги по стандарт GSM/UMTS и свързани специализирани услуги по ползването на 
обществени електронни мобилни мрежи на територията на Република България и чужбина, 
както следва:

1. провеждане на разговори между абонати в група;
2. провеждане на разговори в мрежата на доставчика;
3. провеждане на разговори с потребители на други доставчици на мобилни услуги:
4. провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани услуги;
5. провеждане на .международни разговори с мобилни и фиксирани услуги (по 

международни зони);
6. провеждане иа разговори в роуминг:
7. услуга за кратки съобщения /sms/;
8. осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии 

UMTS и HSDPA/HSUPA;
9. предложение към служителите на ,.СИД11иД1 l-Шумен и неговите ТП, като физически

лица;
10. безплатна регистрация на всички SIM карти за роуминг и гласова връзка;
1!. доставка на S1M карти за включване на нови абонати към мрежата -  безплатно;
12. дубликат на открадната или загубена карта -  безплатно;
13. прехвърляне и преносимост на мобилни номера;
14. получаване на подробно извлечение за посочена от Възложителя сим карта и период 

за ползваните услуга;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не спира предоставянето на услугите, предмет на 

настоящия договор, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!’ не извърши плащане в срока по чл. 5. ал. 2. тъй 
като е предявил писмено възражение относно изпълнение го или отчитането на извършените 
услуги и спорът между страните по този въпрос не е разрешен в рамките на срока за плащане.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обособи корпоративна група за нуждите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същата ще следва да бъде съставена от всички телефонни номера 
използвани от ЦУ на „СИДП“ДП-Шумен и териториалните му поделения.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава отделни фактури за използваните от ЦУ 
на ,,СИДП‘*ДП-Шумен и териториалните му поделения услуги. Фактурирането на услугите се 
прави ежемесечно на 7-мо число иа месеца и се издава на името на всяко териториално 
поделение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на самия ВЪЗЛОЖИТЕЛ за предоставените, съгласно 
списъка по чл. 9, т. 4 SIM карти. Всяко териториално поделение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
получава отделна фактура, по която то дължи плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
предостави и безплатна електронна фактура (или безплатен достъп до такава услуга), в която 
да се съдържа подробна информация за продължителността и стойността на проведените 
телефонни разговори в мрежата на оператора, към други мрежи, в роуминг. видовете 
използвани услуги, брой използвани минути и т.н. Услугата трябва да дава възможност 
подробно да се установи начина на формиране на стойността на фактурираното.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови таксуването и издаването на фактура 
за брой SIM карти, които ВЪЗЛОЖИ!’ ЕЛЯТ е посочил, че са с отпаднала необходимост.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор 
и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право;
I. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;

4



2. да получи цената по реда на раздел III от настоящия договор при пълно, точно и 
навременно изпълнение на задълженията му по договора.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чя. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с представена към момента на сключване на настоящия договор 
гаранция за изпълнение в размер на 3 500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева), 
представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС под формата на 
парична сума, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При пълно и точно изпълнение на задълженията по договора гаранцията за 
изпълнение по ал. 1 се възстановява в пълен размер в рамките на 60 /шестдесет/ календарни 
дни след прекратяване действието на договора и уреждането на всички финансови претенции 
между страните.

(3) При възникнал между страните спор във връзка с изпълнението, тълкуването, 
развалянето или прекратяването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 
гаранцията за изпълнение до окончателното му решаване.

(4) В случай, че спорът е отнесен пред съд и съдът се произнесе с решение в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и установи със сила на присъдено нещо наличието на вземане на последния 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и или го осъди да го заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. последният има 
право да усвои гаранцията за изпълнение.

(5) В случай на представена гаранция под формата на парична сума. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията при условията на ал. 2, без да дължи лихви.

(6) Гаранцията за изпълнение, представена под формата на парична сума, се освобождава 
чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с IBAN: 
BG69C1T192501010001006, В1С: OTIBGSF, Банка: „СИТИБАНК ЕВРОПА” АД.

Чл. 13, В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоепособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 /три/ дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави в 
срок до 5 /пет/ работни дни от искането съответната заместваща гаранция от друга банкова 
институция.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора 
при всички форми на неизпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. в това число при едностранно прекратяване на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от гаранцията за изпълнение дължимото 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и/или неустойка.

VIII ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 15. (1) При забавено изпълнение на задълженията по чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от настоящия 

договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за всеки ден забава в размер на 0.5 % (нула цяло 
и пет на сто) от стойността на потребените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги през първия месец, 
считано от сключване на договора, съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за 
този месец, но не повече от 10 % (десет процента) от същата стойност.

(2) При забавено изпълнение на задължението по чл. 2, ал. 4 от настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) лева за всеки ден забава, но не 
повече от 1000 (хиляда ) лева.

(3) При забавено изпълнение на задължението по чл. 2. ал. 5 от настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) лв. за всеки просрочен час след 
изтичане на срока по чл. 2, ал. 5. но не повече от 1000 ( хиляда) лева.

(4) При забавено изпълнение на задължението по чл. 2, ал. 6 от настоящия договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за всеки ден забава в размер на 1 % (един) от стойността 
на съответната месечна фактура без ДДС на съответното териториално поделение на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. в която е установено неизпълнението, но не повече 
от 10 % (десет) от същата стойност.

(5) Под съответен месец по смисъла на чл. 15. ал. 4 следва да се разбира месеца, през 
който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е констатирал неизпълнение на заявката си със съставяне на 
констативен протокол, екземпляр от който е връчен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16 (I) При виновно прекъсване предоставянето на услугите, предмет на настоящия 
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за всеки ден. през който не ги е предоставял, в 
размер на 1 % (един) от стойността на съответната месечна фактура без ДДС на съответното 
териториално поделение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за услугите през 
съответния месец, съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за този месец, но не 
повече от 10 % (десет) от същата стойност.

(2) Под съответен месец по смисъла на чл. 16, ал. 1 следва да се разбира месеца, през 
който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е констатирал виновно прекъсване предоставянето на услугата със 
съставяне на констативен протокол, екземпляр от кой то е връчен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17 (Г) При констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставяне на услугите, предмет на 
настоящия договор, е качество, несъответстващо на дължимото, повече от 2 (два) пъти в 
рамките на месец. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3% (три на сто) от 
стойността на съответната месечна фактура без ДДС на съответното териториално поделение 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за услугите през съответния месец, съгласно 
представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за този месец.

(2) Под съответен месец по смисъла на чл. 17. ал. 1 следва да ее разбира месеца, през 
който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е констатирал повече от 2 (два) случая на виновно некачествено 
предоставяне на услугата със съставяне на констативен протокол, екземпляр от който е връчен 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. Възложителят има право да прихваща стойността на дължимите от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и/или обезщетения от дължимата цена за потребените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги през съответния месец, съгласно представената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за този месец.

Чл. 19. При разваляне на договора в случаите на чл. 23 и 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от максимално допустимата стойност на договора по 
чл. 4, ал. 1 от договора.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за претърпени загуби и 
пропуснати ползи по общия ред, ако те надхвърлят стойността на уговорената неустойка.

Чл. 21. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнението, причинено от 
непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ’Търговския закон. В тези случаи срокът за 
изпълнение на задълженията по договора се удължава със съответното време, в което трае 
непреодолимата сила.

(2) В случаите по ал. 1 страната, която не може да изпълни задължението си поради 
непреодолима сила, се задължава да уведоми незабавно писмено другата в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При 
неуведомяване тя дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(3) Страната не може да се позовава на непреодолима сила в случай, че е изпаднала в 
забава преди настъпването й.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) Договорът се прекратява;
1. с изтичане срока на договора или с изчерпване на максимално допустимата му 

стойност по чл. 4, ал. 1 и изпълнението на всички задължения по него от страните -  което 
настъпи първо;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 30- дневно писмено предизвестие.
4. при прекратяване без правоприемство на юридическо лице -  страна по договора.
5. При отпаднала необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие, в 

което се посочват броя SIM карти и техния мобилен номер. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
не дължи неустойки и други начисления, за съответните SIM карти, подлежащи на закриване, а
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява размера на предплатените месечни абонаментни такси, ако 
такива са начислявани.

(2) Всяка от страните може да прекрати договора с отправяне на писмено изявление до 
другата при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си по 
договора за период повече от 30 (тридесет) дни.

Чл. 23. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и 
последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна 
до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с отправяне на писмено 
предупреждение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че след изтичането на допълнително предоставен в 
предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита договорът за развален при 
неизпълнение на задължението по чл. 13 от настоящия договор.

X. КОИФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод сключването или изпълнението на 
договора, съгласно условията на Споразумението за конфиденциалност, неразделна част от 
настоящия договор.

XI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са 

валидни, ако са направени в писмена форма от лицата по ал. 4 и са изпратени на посочените в 
този договор адреси за кореспонденция между с траните.

(2) За дата на получаване се счита:
1. дата иа предаването - при предаване на съобщението на ръка;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата:
3. датата на получаването - при изпращане по факс;
4. датата на получаване по електронна поща, удостоверено с автоматично генерирано 

съобщение.
(3) Валидни адреси за кореспонденция по този договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. Tlerpa" № 1.
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр.София 1784, общ. Столична, обл. София (столица), район Младост, бул...... (заличено)

№ 115и.
(4) При промяна на адреса за кореспонденция или лицата - координатори по ал. 3. 

съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.
(5) При преобразуване без прекратяване. промяна на наименованието, 

правнооргаиизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока 
на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния 
орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

ХИ. СПОРОВЕ
Чл. 27. (1) Породените от този договор или отнасящи се до него спорове между страните, 

включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване се решават чрез преговори между тях. 
Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от 
договора.

(2) В случай че страните не постигнат договореност по реда на ал. 1, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ше 
бъдат разрешавани според българското право по общия исков ред и пред компетентния съд.
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XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Настоящият договор влиза в сила от 01.06.2016г.
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си или 

част от тях по настоящия договор, освен с изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
Чл. 30. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза 

или иа договора като цяло.
Чл. 31. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки. Закона за задълженията и договорите. Търговския закон и 
действащото законодателство на Република България. Всички спорни въпроси във връзка със 
сключването, изпълнението и прекратяването на този договор ще се решават от компетентния в 
Република България съд.

Чл. 32. Конкретните условия, доколкото не са изброени изчерпателно в настоящия 
договор, са описани в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При противоречие между Общите 
условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и този договор се прилагат клаузите на настоящия договор, 
освен ако Общите условия не са по-благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване 
разпоредбите на Закона за обществени поръчки.

Чл. 33. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Техническо предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„ С И ДП “ДП -111 УМЕН

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„БТК“ ЕАД

1.........................................  ...............................................
инж...... (заличено) ... .(заличено)
директор на „СИДП” ДП -  Шумен изп. директор на „БТК” ЕАД

2..................................................
....(заличено) - Ръководител ..ФО" и 
гл.счетоводител на „СИДГГ ДП -  Шумен

Провери:!:
инж, . ..(заличено)
зам. директор но СИДП ДП

Изготвил и съгласувал: 
....(заличено)
гл. юрисконсулт на СИДП ДП
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