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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да участвате в 

процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Предоставяне 

на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Обособена позиция 

1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена 

позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. 

 

Прогнозната стойност на поръчката по двете позиции е 58 333,33 лв. без ДДС 

или 70 000 лв. с ДДС за период от 2 (две) години.  

Прогнозната стойност по обособена позиция 1: 20 000 лв. без ДДС; 

Прогнозната стойност по обособена позиция 2: 38 333 лв. без ДДС. 

 

 

Офертите ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството 

на КРС на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, стая 201, в срок до 13 

април 2020  г.  
 

Срокът на валидност на подадените оферти следва да бъде минимум 60 

календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

 

Офертите ще се отварят на 14.04.2020 г. в 11:00 ч. в сградата на КРС на адрес гр. 

София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.  

Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „икономически най-изгодна 

оферта”. 

 

 

За информация и въпроси се обръщайте към: 

  

Данаил Николов – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Ген. Йосиф В. 

Гурко” № 6, тел.: 029492 752, e-mail: dnikolov@crc.bg. 

 

Силвена Райкова – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Ген. Йосиф В. 

Гурко” № 6, тел.: 029492 950, e-mail: sstoyanova@crc.bg. 

 

 

 

 

 

 

 

2020  г. 
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ЧАСТ I 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА ПОРЪЧКАТА. 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ. 

 

1. Настоящата обява се отнася до избор на изпълнител за сключване на 

договор/и с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните 

обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна 

услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни 

услуги за нуждите на КРС”. 

2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки участник, 

който отговаря на обявените от Възложителя условия.  

3. Настоящата обява е публикувана на Портала за обществени поръчки, 

както и на страницата на КРС в интернет в раздел „Профил на купувача: 

Обяви/Покани”. 

4. Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на фиксирани и мобилни 

телефонни услуги за нуждите на КРС. 

 

 

ІІ. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 
 

1. Участникът (за двете обособени позиции) следва да притежава разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс  –  номера  за осъществяване на 

обществени електронни съобщения. Наличието на разрешение се проверява по 

служебен път. 

2. Участникът (за обособена позиция 2), следва да притежава разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща 

предоставяне на електронни съобщителни услуги. Наличието на разрешение се 

проверява по служебен път. 
3. Участникът (за двете обособени позиции) следва да е изпълнил дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на позицията, по която участва за 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата.  

 

Забележка: Участниците следва да декларират информацията относно заложените 

критерии за подбор, а на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП определеният 

изпълнител следва да представи съответните доказателства при сключването на 

договора. 

 

 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника (в оригинал); 

2. Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 
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3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Когато 

деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в легализиран 

превод на български език (Приложения № 5 и № 6); 

4. Декларация – Списък (Приложение № 7); 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от 

участник/подизпълнител (Приложение № 8);  

6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (Приложение № 9); 

7. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (Приложение № 10); 

  8. Декларация за липса на свързаност (Приложение № 11); 

  9. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – свободен текст; 

  10. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато 

участникът се позовава на такива; 

11. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и 

попълнено по образец, съгласно Приложение № 3 от документацията; 

12. Ценово предложение, попълнено съгласно Приложение № 4 от 

документацията; 

13. При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че 

офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за 

създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни 

от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде 

офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението; 

14. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан 

от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ 

(само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащ 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

а) правата и задълженията на участниците в обединението;  

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

г) посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при 

изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението – оригинал или нотариално 

заверено копие. 

15. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнители (ако такива ще бъдат 

използвани) и дела на поръчката, който ще им бъде възложен, както и доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения (Приложение № 12). 

 

Забележка: Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, 

предшестваща подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на 

тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение се 

подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да 

удостоверят пред възложителя представителните си функции. 

С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 

проекта на договор. 
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IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в поръчката, трябва да 

бъдат със срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в поръчката, 

като подаде оферта и за двете обособени позиции или само за една от тях.  

1. Офертата и всички останали документи към нея се представя в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката с офертата трябва да бъде отбелязана 

следната информация: 

- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко” № 6; 

- наименование на поръчката и позицията, за която участникът подава оферта; 

- име, адрес, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 

адрес на участника. 

2. Офертите се подават в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, до 17:30 ч. на 

13.04.2020 г. включително. 

  3. Офертите се представят лично от участника или от упълномощено от него 

лице, или се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез 

куриерска служба. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес 

преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за участника. 

  4. Не се приемат за участие в поръчката оферти, които: 

- са представени в незапечатан или скъсан плик; 

- са представени след изтичане на крайния срок. Такава оферта се връща на 

участника с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса съгласно търговската 

му регистрация. 

 

 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Назначената от Възложителя комисия разглежда постъпилите оферти по реда 

на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. 

2. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците, като 

извършва проверка за наличието на всички необходими документи, посочени в 
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настоящата обява, както и за съответствието на подадените предложения с 

изискванията на Възложителя.  

3. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя и който e предложил „икономически най-изгодна 

оферта”. 

4. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от 

разглеждането, оценяването и класиране на офертите, като им изпраща утвърдения от 

него протокол от работа на комисията.  

 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от 

прогнозната стойността на всяка от обособените позиции без ДДС.  

2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя преди 

сключване на договора под формата на: 

2.1. парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или 

2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на 

Възложителя, или 

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя. 

3. В случай че гаранцията е под формата на парична сума, Изпълнителят 

представя доказателство, че сумата е внесена по сметката на Възложителя: 

IBAN сметка: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 

BIC код на БНБ: BNBG BGSD  

Българска народна банка 

4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

 да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на 

банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 

основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

 да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

 да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  
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Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 

за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

6.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

7.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение е уредена в проекта на договор. 

8. Банковата гаранция и застрахователната полица се съгласуват с възложителя 

преди издаването й. 

 

 

ЧАСТ II.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ДОГОВОРА ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА 

НУЖДИТЕ НА КРС” 

1. Обхват и срок за изпълнение на договора  

Услугата включва: Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно 

специфичните условия, техническо задание и технически спецификации, описани по 

долу, заедно с определен пакет от допълнителни  услуги, включително изпращане и 

приемане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните 

постове от собствената телефонна централа на Възложителя. 

Срок за изпълнение на договора: 2 години считано от датата на подписване на 

договора. 

2. Техническо задание и спецификации 

2.1. Кратко описание на действащата в момента фиксирана телефонна 

мрежа на КРС 

Учрежденска автоматична телефонна централа (УАТЦ) - общи данни: 

Свързаността на голяма част от абонатите на КРС е реализирана посредством IP 

базирана УАТЦ тип AASTRA AX. УАТЦ AASTRA AX притежава модулна 

архитектура.  

В технологично помещение на КРС с адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, е 

разположен основен модул на УАТЦ тип AASTRA AXL с общ капацитет 144 бр. 

вътрешни абонатни линии, SIP TRUNK интерфейс с капацитет 30 разговорни канала за 

връзка към обществената телефонна мрежа и IP базиран интерфейс за връзка с 

отдалечения модул на централата с капацитет 30 разговорни канала. УАТЦ разполага с 

16 броя аналогови съединителни линии за връзка с обществена комутируема телефонна 

мрежа (PSTN съединителни линии). Последните се използват за извеждане на бързи 

бутони на цифровите телефонни апарати с функция „мениджър-секретар”.  

В помещение на административно звено на Комисия за регулиране на 

съобщенията с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, е разположен 
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отдалечен модул на УАТЦ тип AASTRA AXS (AXS12, AXS extension) с общ капацитет 

68 вътрешни абонатни линии и IP базиран интерфейс (30 разговорни канала) за връзка с 

основния модул на централата.   

Управлението на сигнализационния трафик се осъществява от основния модул 

на централата, разположен на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6. 

Комуникационна свързаност с отдалечения модул на УАТЦ: 

Комуникационната връзка между модулите на учрежденската телефонна 

централа AASTRA AXL и AASTRA AXS (между ул. „Гурко” № 6 и бул. „Шипченски 

проход” № 69) е реализирана чрез IP базирана свързаност, осигурена от доставчика на 

фиксирана телефонна услуга. 

За осигуряване на комуникационната свързаност на УАТЦ доставчикът на 

фиксирана телефонна услуга осигурява 5 броя статични частни (private) IP адреси от 

адресното пространство на своята мрежа.  

Връзка на УАТЦ към обществена телефонна мрежа за доставка на 

телефонни услуги в определено местоположение: 

Учрежденската телефонна централа има връзка с обществената телефонна 

мрежа, посредством SIP TRUNK съединителни линии с капацитет 30 разговорни 

канала. 

Всички телефонни номера, имащи достъп до обществената телефонна мрежа са 

част от Националния номерационен план и представляват Географски номера по 

смисъла на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). 

Номерационен план на ведомствената централа: 

Вътрешния номерационен план на централата е от 500 до 999. От обществена 

телефонна мрежа, от всяка точка на страната, вътрешните номера се избират 

автоматично, като се добави географския код за град София (02) и префикс 9492, т.е.: 

(02)9492ххх, където ххх е вътрешния номер, от 500 до 999. 

Директни телефонни постове: 

Останалата част от географските номера на КРС са свързани с обществената 

телефонна мрежа, посредством PSTN интерфейс за връзка. Информация за 

местоположението на крайните точки на директните телефонни постове 

(местоположението на географските номера) са дадени в Приложения № 1. 

Директните телефонни постове се използват за включване към УАТЦ с цел насочване 

на повикванията към вътрешни абонатни линии и към бързи бутони на цифровите 

телефонни апарати с функция „мениджър-секретар”, както и за предаване и приемане 

на факсимилни съобщения. В тази връзка доставчикът  на фиксирана телефонна услуга 

осигурява аналогов двупроводен интерфейс за връзка към обществената телефонна 

мрежа.   

Към момента, всички абонатни линии (директни телефонни постове и абонатни 

линии към УАТЦ), получават фиксирани телефонни услуги и имат възможност за 

предаване и приемане на факсимилни съобщения. 
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2.2. Параметри на заданието 

2.2.1. Свързване на съществуващата УАТЦ към фиксирана обществена 

телефонна мрежа  

Свързването към фиксираната обществена телефонна мрежа да се реализира 

посредством SIP TRUNK съединителни линии с капацитет 30 разговорни канала. 

Параметрите на интерфейса са съгласно Техническите спецификации.  

Забележка: При представяне на техническо решение от страна на 

кандидатите, да се има предвид, че не се допуска каквато и да е софтуерна или 

хардуерна намеса в конфигурацията на УАТЦ. 

2.2.2. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез автоматичен вход 

Посредством интерфейсите от точка 2.2.1. да се предоставят фиксирани 

телефонни услуги за 500 бр. телефонни номера с автоматичен вход при запазване на 

използвания блок от географски номера - от (02)9492500 до (02)9492999.  Не се 

допуска каквато и да е промяна на географските номера, използвани от КРС.  

Минималните параметри на предоставяната услуга, са съгласно Техническите 

спецификации. 

2.2.3. Осигуряване на комуникационна свързаност с отдалечен модул на 

УАТЦ 

Да се осигури IP базирана линия с капацитет 30 разговорни канала и минимални 

параметри съгласно Техническите спецификации, между: Точка А (технологично 

помещение на КРС, в което е разположен модул на УАТЦ тип AASTRA AX – гр. 

София, ул. „Гурко” № 6) и Точка Б (помещение на административно звено на КРС, в 

което е разположен отдалечения модул на УАТЦ тип AASTRA AXS – гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69). 

2.2.4. Свързване на директни телефонни постове към фиксирана 

обществена телефонна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 

съществуващи географски номера 

Да се свържат към обществена телефонна мрежа, географски номера на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точки на присъствие съгласно Приложение № 1, с минимални 

изисквания и параметри, съгласно Техническите спецификации. Не се допуска 

каквато и да е промяна на географските номера.   

2.2.5. Свързване на фиксиран абонат към фиксирана обществена телефонна 

мрежа и предоставяне на национални негеографски услуги с код за достъп 800  

Да се свърже към обществена телефонна мрежа, негеографски номер на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точка на присъствие съгласно Таблица № 1, с възможност за 

осъществяване на входящи повиквания от абонати на всички обществени телефонни 

мрежи на територията на Република България. Минималните параметри следва да 

бъдат в съответствие с Техническите изисквания. Не се допуска каквато и да е 

промяна на номера.  
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Таблица №1 

Номера с код за достъп 

800 

Ползвател Местонахождение 

080018028 КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 

3. Технически спецификации  

3.1. Минимални параметри на съединителните линии към фиксирана 

обществена телефонна мрежа  

Съединителните линии към УАТЦ тип AASTRA AX следва да отговарят на 

следните минимални изисквания:  

 SIP TRUNK с капацитет 30 разговорни канала;  

 гарантирана симетрична  скорост на разговорен канал - 105 kbit/s; 

 поддържани кодеци – съгласно препоръка G.711 на ITU-T; 

 протокол за факсимилни съобщения – Т-38; 

 физически интерфейс – 100BASE-T в съответствие със стандарт IEEE 802.3; 

 сигнализация SIP в съответствие със стандарт RFC 3261. 

3.2. Минимални параметри на комуникационната свързаност с отдалечен 

модул на УАТЦ 

 IP базирана съединителна линия с капацитет 30 разговорни канала; 

 гарантирана симетрична  скорост на разговорен канал - 105 kbit/s; 

 физически интерфейс – 100BASE-T в съответствие със стандарт IEEE 802.3; 

 осигуряване на свързаност между УАТЦ (гр. София, ул. „Гурко” № 6) и 

отдалечен модул на УАТЦ (гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69). 

3.3. Минимални параметри на фиксирана телефонна услуга за всички 

географски номера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Осигуряване на гласова свързаност към всички обществени телефонни мрежи на 

територията на Република България; 

 Покритие за предоставяне на фиксирани телефонни услуги във всички населени 

места, посочени в Приложение № 1; 

 Осигуряване на гласова свързаност към всички международни обществени 

телефонни мрежи;  

 Осигуряване на гласови и факсимилни услуги за всички телефонни постове 

включително за вътрешните номера към УАТЦ;  

 Факсимилните услуги да са със скорост не по-малка от 2400bit/s и качество към 

всички национални и международни фиксирани обществени телефонни мрежи в 

съответствие с  ETSI EG 202 057-2; 
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 В случай на предоставяне на факсимилна услуга, чрез наземна мобилна мрежа, 

да се осигури възможност за осъществяване на гласови повиквания по същата 

абонатна линия; 

 Гарантирана честотна лента за телефонни постове от обществената телефонна 

мрежа – от 0,3 до 3,4 kHz; 

 Осигуряване на аналогов двупроводен интерфейс (PSTN интерфейс) за връзка 

към обществената телефонна мрежа при предоставяне на фиксирана телефонна 

услуга чрез директни телефонни постове; 

 Запазване на съществуващия номерационен план на УАТЦ от (02)9492500 до 

(02)9492999 и запазване на номерацията на директните телефонни постове от 

обществената телефонна мрежа в съответствие с Приложение № 1; 

 Осигуряване на възможност за разширение и развитие на услугите; 

 Предоставяне на  услуга автоматичен вход (DDI) при запазване на организацията 

на съществуващия автоматичен вход на УАТЦ с 500 номера от (02)9492500 до 

(02)9492999; 

 Предоставяне на справочни телефонни услуги; 

 Идентификация на входящите и изходящи обаждания (CLIP), като 

идентификацията да се предава от и към мрежите на останалите оператори; 

 Да се предложат условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги (ако 

имат такива); 

 Да се предостави пълна информация за метод на тарифиране – условия за 

отчитане на стойността на разговора: първоначална цена на разговор, минимален 

период на отчитане на разговорите, цена на минута, отчитане на 

продължителността на разговора и др.; 

 Възможности за предоставяне на услуга „ограничаване на изходящи 

повиквания” към различни направления за телефонни постове от обществената 

телефонна мрежа въз основа на префикс и въз основа на кредитен лимит; 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предостави точки за контакт (телефон, факс и/или е-mail) 

във връзка със заявяване на повреда на съединителна линия или на телефонен 

пост с възможности за приемане на заявките 24 часа в денонощието 365 дни в 

годината;  

 Предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите 

при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на 

електронната съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или 

влошаване качеството на услугата; 

 Предварително писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при искане за достъп 

до негови помещения; 

 Уведомяване при опасност от нарушаване сигурността на електронните 

съобщителни мрежи за опасността, за необходимите средства за отстраняването 

й, както и за разходите, които са свързани с това; 

 Да предоставя информация за таксуване на разговорите на телефонните номера 

от УАТЦ с автоматичен вход от (02)9492500 до (02)9492999, за които има 

трафик;  

 Да предоставя безплатни детайлизирани сметки съгласно чл.198 (1)  от Закона за 

електронните съобщения; 

 Да предоставя безплатна електронна и на хартиен носител фактура и 

детайлизирана сметка, съдържаща информация за продължителността и 

стойността на проведените телефонни разговори според вида им – селищни, 

междуселищни, международни, както и разговори към други обществени мрежи 



 12 

по отделно за всеки телефонен пост, включително и за номерата с автоматичен 

вход – от (02)9492500 до (02)9492999;  

 Да предоставя възможност за достъп и ползване на услуги на телефонни номера 

от типа на 0700xxx и 0800xxx; 

 Да предоставя отделни фактури за фиксираните телефонни услуги на КРС в 

съответствие с приложената информация за разпределението на директните 

телефонни постове от обществената телефонна мрежа (съгласно Приложение № 

1) и за разпределението на вътрешните номера на УАТЦ с автоматичен вход от 

(02)949 2500 до (02)949 2999.   

3.4. Минимални изисквания за качеството на предоставяне на услугата в 

съответствие с ETSI EG 202 057 

 Срок за първоначално предоставяне на услугата – съгласно предвиденото в 

бъдещия договор; 

 Срок за отстраняване на повреда на съединителна линия към обществената 

телефонна мрежа и към отдалечен модул на УАТЦ  – 4 часа; 

 Срок за отстраняване на повреда на директен телефонен пост от обществена 

фиксирана телефонна мрежа – 24 часа; 

 Качеството на предоставяната гласова и факсимилна услуга да е в съответствие с 

издадените разрешения и приложимите нормативни актове.  

Техническата оферта, следва да съдържа подробно описание на начина за 

изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

настоящата глава  от документацията.  

 За случаите, неописани в настоящото техническо задание, важат Общите 

условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

  Участникът следва да декларира право за запазване на ползваните към момента 

на определяне на изпълнител на обществената поръчка от Комисията за 

регулиране на съобщенията номера, при промяна на доставчика на обществена 

фиксираната  телефона услуга. 

Техническата оферта  представлява  неразделна част от договора 

 4. Начин на формиране на ценовата оферта 

Ценовата оферта за се изготвя в съответствие с образец, приложен в Приложение 

№ 4.  

 

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

КРС” 

1. Обхват и срок за изпълнение на договора 

Услугата включва: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие.  
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Срок за изпълнение на договора: 2 години считано от датата на подписване на 

договора. 

2. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: 

  Тарифирането на националните изходящи разговори да бъде на всяка секунда 

след първите 30 секунди; 

 Цените за разговори се прилагат за всички часове на денонощието; 

 Всички цени, предложени от участника в Ценовата оферта (Приложение № 3), са 

окончателни и включват всички разходи на участника по предоставяне на 

услугите; 

 Ползваните, към момента на определяне на изпълнител по процедурата, номера 

от КРС следва да бъдат запазени. Датата на преносимост на ползваните от КРС 

номера, да бъде съобразена със сроковете по Функционалните спецификации за 

осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на 

доставчика на обществена мобилна телефонна услуга; 

 За обстоятелствата по предходните булети към т. 2 участникът попълва 

декларация (Приложение № 3). 

3. Технически спецификации 

 Участниците в своето Техническо предложение (Приложение № 4) следва да 

отговарят на следните изисквания: 

 Възможност за провеждане на разговори между абонати на КРС, обособени като 

корпоративна група с минимум 104 абоната; 

 Възможност за провеждане на разговори в мобилната наземна мрежа по 

стандарт GSM/UMTS на участника;  

 Възможност за провеждане на разговори с крайни потребители на други 

мобилни наземни и фиксирани мрежи; 

 Възможност за провеждане на международни разговори с мобилни наземни и 

фиксирани мрежи (по приложен списък); 

 Възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори в роуминг с 

мобилни наземни и фиксирани мрежи, като цените за проведени разговори от и 

към държави-членки на Европейския съюз (ЕС) следва да отговарят на 

изискванията за регулирани роуминг повиквания на Регламент (ЕС) № 

531/2012
1
, изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2120

2
; 

 Възможност за пренос на кратки съобщения (текстови – SMS и мултимедийни – 

MMS); 

 Възможност за предоставяне на пренос на данни и достъп до Интернет по 

стандарт UMTS/LTE; 

                                                 
1
 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в 

обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 
2
 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне 

на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно 

универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и 

услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и Съвета от 13 юни 2012 г. относно 

роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 
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 Възможности за предоставяне на пакет с неограничен достъп до мобилен 

интернет с включен обем данни на максимално достижима скорост за гласовите 

SIM карти от корпоративната група;  

 Възможност за активиране и деактивиране на пакета с неограничен достъп до 

мобилен интернет с включен обем данни на максимално достижима скорост за 

гласовите SIM карти от корпоративната група; 

 Възможност за изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) и на кратки 

мултимедийни съобщения (МMS) и възможност за предоставяне на пренос на 

данни и достъп до Интернет в роуминг, като цените за изброените услуги в 

роуминг в държавите-членки на ЕС следва да отговарят на изискванията за 

регулирани SMS съобщения и регулирани услуги за пренос на данни в роуминг 

на Регламент (ЕС) № 531/2012, изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2120; 

 Възможност за закупуване на SIM карти с отстъпка; 

 Възможност за закупуване на мобилни апарати с отстъпка; 

 Възможност за предоставяне на услуги за достъп до интернет чрез най-малко 16 

бр. SIM карти за данни, от които : 2 бр. карти за данни с включен обем данни на 

максимално достижима скорост 50 000 МВ за месец, 6 бр. карти за данни с 

включен обем данни на максимално достижима скорост 20 000 МВ за месец и 8 

бр. карти за данни с включен обем данни на максимално достижима скорост 10 

000 МВ за месец; 

 Възможност за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна 

наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS при преференциални условия на 

служители на Комисията за регулиране на съобщенията, като ползватели извън 

корпоративната група; 

 Възможност за разговори между служители на Комисията за регулиране на 

съобщенията, като ползватели извън корпоративната група, и абонати от 

корпоративната група при преференциални условия; 

 Възможност за предоставяне на SIM карти и мобилни апарати за определен срок 

от време при провеждане на отделни международни прояви /форуми, срещи, 

конференции и т.н./; 

 Възможност за обслужване на голям брой абонати на възложителя, 

концентрирани на едно място /форуми, срещи, конференции и т.н./ с 

предварителна заявка;  

 Възможност за спиране на SIM карти по предварителен списък и последващо 

активиране за определен срок от време, посочен от възложителя, за срока на 

договора; 

 Участникът следва да декларира право за запазване на ползваните към момента 

на определяне на изпълнител на обществената поръчка от Комисията за 

регулиране на съобщенията номера, при промяна на доставчика на обществена 

мобилна телефона услуга. 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Заплащането на цената по договорите за двете позиции се извършва в български 

лева ежемесечно по банков път, с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя в 

зависимост от ползваните услуги.  

Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 20 (двадесет) 

календарни дни, след датата на получаване на фактурата на адреса на Възложителя, 
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посочваща броят, видът и цените на предоставените и ползвани от Възложителя услуги 

по отделно за всеки телефонен номер, включително и за номерата от 02/949 2500 до 

02/949 2999 за съответния отчетен период (за обособена позиция 1). 

 

ВСЕКИ КАНДИДАТ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ОБЩО ЗА ДВЕТЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ИЛИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

ПООТДЕЛНО. 

 

 

ЧАСТ III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Географски номера на директни телефонни постове на КРС 

 

 

№ по 

ред 

Географски 

номер 
Ползвател Местонахождение 

1. (02)9870683 КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 – І етаж 

2. (02)9870702 КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 – І етаж 

3. (02)9870710 КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 – І етаж 

4. (02)9870695  КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 – І етаж 

5. (02)9867611 КРС 

Гр. София, ул. „Гурко” № 6 – ІІI етаж – 

използван за организиране на 

негеографски услуги с код за достъп 800 

(номер 080018028) 

6. (02)9867613 КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 – ІІ етаж 

7. (02)9867620 КРС гр. София, ул. „Гурко” № 6 – ІІ етаж 

8. (02)9712729 КРС 
гр. София, бул. „Ш. проход” № 69, VІІ 

етаж 

9. (02)8737910 КРС 
гр. София, бул. „Ш. проход” № 69, VІІ 

етаж 

10. (02)8220018 КРС 
гр. София, Суходол, кв. „Факултета”, ул. 

„Суходолска” № 34 

11. (032)642028 КРС 
гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. 

„Г” (партер) 

12. (056)841609 КРС гр. Бургас, ул.„Цар Петър”І №  5-Б, ет.13 

13. (052)370470 КРС 
гр. Варна, ул. „Македония” № 155, 

(партер) 

14. (062)622596 КРС 
гр. В. Търново, ул. „Христо Ботев” № 2А, 

ІІ етаж 

15. (092)624707 КРС 
гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, 

VІ етаж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Приложение № 2.1. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА КРС” 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия „Икономически най-

изгодна оферта”. 

Методика за оценка на офертата – оценяването ще се извършва по критерии 

(К) – икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценка: 

К = К1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 + K1.6 + K1.7   

 Максималния брой точки, който може да получи всеки от участниците по 

показател К е 100 точки, разпределени, както следва: 

 

Показател 

№ 

Описание Бр.       

точки 

K1.1 Сума от цени на месечна абонаментна такса за: 

 SIP TRUNK интерфейс с капацитет 30 

разговорни канала; 

 автоматичен вход; 

 IP базирана комуникационна свързаност към 

отдалечен модул на УАТЦ (разположен на 

адрес гр. София, бул. „Шипченски проход” № 

69) с капацитет 30 разговорни канала; 

 15 бр. директни телефонни постове, посочени в 

Приложение 1. 

до 44 т. 

K1.2 

 

Цена на минута за разговори към национални 

фиксирани мрежи  

до 12 т. 

K1.3 

 

Цена на минута за разговори към национални 

мобилни мрежи  

до 23 т. 

K1.4 

 

Цена на минута за международни разговори към 

фиксирани и мобилни мрежи  

до 4 т. 

K1.5 

 

Цена на първоначално таксуване на повикване за 

селищни и междуселищни разговори към всички 

фиксирани и мобилни мрежи 

до 12 т. 

K1.6 Минимално първоначално време за таксуване към 

всички национални мобилни и фиксирани мрежи  

до 5 т. 
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        К min /предложена от участник/  

K1.1  =  
_____________________________________________________________________   

x 44 точки  

                 К /предложена от съответния участник/   

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0лв., то 

той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на 

другите участници, във формулата се използва K min = 0.004 

 

   К min /предложена от участник/  

K1.2  =  
_____________________________________________________________________   

x 12 точки  

                 К /предложена от съответния участник/  

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0лв., то 

той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на 

другите участници, във формулата се използва K min = 0.004 

 

   К min /предложена от участник/  

K1.3  =  
_____________________________________________________________________   

x 23 точки  

                 К /предложена от съответния участник/   

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0лв., то 

той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на 

другите участници, във формулата се използва K min = 0.004 

   К min /предложена от участник/  

K1.4  =  
_____________________________________________________________________   

x 4 точки  

                 К /предложена от съответния участник/   

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0лв., то 

той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на 

другите участници, във формулата се използва K min = 0.004 

                           К min /предложена от участник/  

K1.5  =  
__________________________________________________________________   

x 12 точки 

        К /предложена от съответния участник/   

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0лв., то 

той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на 

другите участници, във формулата се използва K min = 0.004 

    К min /предложено от участник/   

К1.6  = 
__________________________________________________________________   

x 5 точки, 

К /предложено от съответния участник/   
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Ако участник е предложил време от 0 сек, то той получава максимален брой точки, а за 

нуждите а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата 

се използва K min = 1 секунда 

където: 

К min е най-ниската цена по всеки един от показателите от К1.1 до К1.6 или 

най-краткото време по показател К1.7.  

Ако има участник/и, предлагащ/и стойност 0 (нула) лева за неограничено 

предоставяне на някоя от услугите съгласно критериите за оценка, то той/те получава/т 

максималната оценка за съответния критерий, а останалите участници получават точки 

по този критерий, като 0 се заменя с 0.004. 

 Офертите се класират по броя на точките, получени след прилагане на 

комплексната формула, като всички изчисления се закръгляват до вторият знак след 

десетичната запетая. Офертата, получила най-висока оценка, се класира на първо 

място. 

Ако някой участник предлага различни цени за разговори в различните часови 

зони и дни от седмицата, то в комплексната оценка участват  цените, валидни за 

работни дни в часовия интервал 08:00 – 18:00 часа. 

Участниците задължително включват в ценовите си предложения и цените 

на всички останали услуги, предлагани от тяхната електронна съобщителна 

мрежа.  

 

 

Приложение № 2.2. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ПОЗИЦИЯ 2: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

КРС” 

Оценката и класирането се извършват в съответствие с „Методика за определяне 

на комплексна оценка на оферта” от документацията за участие на база посочените в 

нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на 

класиране на предложенията. На оценка по определените в документацията критерии  и 

методика за оценка подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от 

участие в процедурата. 

1. Критерии за определяне на комплексната оценка на офертите 

Оценяването на офертите ще се извършва въз основа на определяне на 

икономически най-изгодната оферта при отчитане на следните критерии: 

1.1. Критерий „Цена на месечна абонаментна такса за една гласова SIM 

карта от корпоративната група, включваща безплатни изходящи повиквания към 
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мобилни и фиксирани национални мрежи” (К1) с максимален брой точки 100 и 

относително тегло в комплексната оценка 0,30. 

Максималната оценка на критерия е 30. 

Участникът, предложил най-ниската цена за месечна абонаментна такса, 

получава максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите 

участници се определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за месечна абонаментна такса, в 

лв./мин.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за месечна абонаментна такса, 

в лв./мин. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв./мин. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К1 = Ц х 0,30 

 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) лв./мин. за месечна 

абонаментна такса, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а останалите 

участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi (различна от 0 

(нула) лв./мин.), получават с по 50% по-малко точки от предходния участник. 

 

 

1.2. Критерий „Цена за минута за изходящ международен разговор на 

абонат от корпоративната група с абонати на мрежи извън страната” (К2) с 

максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0,05.  

Максималната оценка на критерия е 5. 

За международни разговори участниците предлагат цена за минута за групите 

държави, изброени в таблицата по-долу: 

Групи държави цена за минута, 

лв./мин. 

1. Държави-членки на Европейския съюз (ЕС) ЦЕС 

2. Държави извън ЕС Цдр. 

Когато участникът прилага различни цени за разговори за държавите, групирани 

по точки 1 и 2 от таблицата по-горе, той следва да представи като приложение списък 

на държавите от съответната група с цени за всяка от държавите. В този случай 

участникът попълва в таблицата с цените за съответната група, посочена в таблицата 

по-горе, средноаритметичните стойности за цената за съответната група. 
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Средноаритметичната стойност за цена за международен разговор се получава като 

сумата от цените за всички държави за съответната група държави от таблицата по-горе 

се раздели на броя на държавите от тази група. Средноаритметичната стойност за 

цената за международен разговор се представят с точност до три знака след 

десетичната запетая. 

За целите на оценката се използва сумата на предложените от участника цени за 

изброените групи държави, като цената Цi се изчислява по следната формула: 

Цi = ЦЕС + Цдр. 

Участникът, за който изчислената цена Цi е най-ниска, получава максималната 

оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите участници се определят по 

следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

 Цi – цената, изчислена за конкретния участник за минута международен 

разговор, лв./мин.; 

 Цmin – най-ниската цена, изчислена за участник за минута международен 

разговор, лв./мин. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв./мин. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

 К2 = Ц х 0,05 

В случай, че изчислената за даден участник цена Цi е 0 (нула) лв./мин. за 

международен разговор, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а 

останалите участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi 

(различна от 0 (нула) лв./мин.), получават с по 50% по-малко точки от предходния 

участник. 

1.3. Критерий „Цена за изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) 

към национални мобилни мрежи” (К3) с максимален брой точки 100 и относително 

тегло в комплексната оценка 0,05.  

Максималната оценка на критерия е 5. 

Участникът, предложил най-ниска цена Цi, получава максималната оценка за 

критерия – 100 точки. Точките на останалите участници се определят по следната 

формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

 Цi – цената, предложена от конкретния участник за SMS, лв./мин.; 
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 Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за SMS, лв./мин. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв./мин. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

 К3 = Ц х 0,05 

В случай, че предложената от даден участник цена Цi е 0 (нула) лв./мин. за SMS, 

то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а останалите участници, по 

възходящ ред според размера на определената цена Цi (различна от 0 (нула) лв./мин.), 

получават с по 50% по-малко точки от предходния участник. 

1.4. Критерий „Цена за неограничен достъп до мобилен интернет с включен 

обем данни на максимално достижима скорост 10 000 МВ за месец за една гласова 

SIM карта” (К4) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната 

оценка 0,20.  

Максималната оценка на критерия е 20. 

Участникът, предложил най-ниската цена за неограничен достъп до мобилен 

интернет с включен обем данни на максимално достижима скорост 10 000 МВ за месец 

за една гласова SIM карта, получава максималната оценка за критерия – 100 точки. 

Точките на останалите участници се определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за неограничен достъп до 

мобилен интернет с включен обем данни на максимално достижима скорост 10 000 МВ 

за месец за една гласова SIM карта, лв.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за неограничен достъп до 

мобилен интернет с включен обем данни на максимално достижима скорост 10 000 МВ 

за месец за една гласова SIM карта, лв. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв./МВ. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К4 = Ц х 0,20 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) за неограничен достъп до 

интернет с включен обем данни на максимално достижима скорост 10 000 МВ за месец 

за една гласова SIM карта, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а 

останалите участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi 

(различна от 0 (нула) лв./МВ), получават с по 50% по-малко точки от предходния 

участник. 

1.5. Критерий „Процент търговска отстъпка при закупуване на апарати” 

(К5) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0,15. 
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Максималната оценка на критерия е 15. 

Участникът, за който процента отстъпка за закупуване на апарати Пi е най-

висок, получава максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите 

участници се определят по следната формула: 

П = 100 х 
maxП

П i , където 

Пi – процент търговска отстъпка, изчислен за конкретния участник за търговски 

отстъпки, %; 

Пmax – най-високият процент търговска отстъпка, изчислен за участник за 

търговски отстъпки, %. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К5 = П х 0,15 

1.6. Критерий „Цена на месечна абонаментна такса за една SIM карта за 

данни с включен обем данни на максимално достижима скорост 10 000 МВ за 

месец” (К6) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 

0,08. 

Максималната оценка на критерия е 8. 

Участникът, предложил най-ниската цена за месечен абонамент за ползване на 

мобилни услуги от служителите на възложителя извън корпоративната група, получава 

максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите участници се 

определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за месечен абонамент, лв.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за месечен абонамент, лв. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К6 = Ц х 0,08 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) лв. за месечен 

абонамент, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а останалите 

участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi (различна от 0 

(нула) лв.), получават с по 50% по-малко точки от предходния участник. 

1.7. Критерий „Цена на месечна абонаментна такса за една SIM карта за 

данни с включен обем данни на максимално достижима скорост 20 000 МВ за 
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месец” (К7) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 

0,08. 

Максималната оценка на критерия е 8. 

Участникът, предложил най-ниската цена за месечен абонамент за ползване на 

мобилни услуги от служителите на възложителя извън корпоративната група, получава 

максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите участници се 

определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за месечен абонамент, лв.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за месечен абонамент, лв. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К7 = Ц х 0,08 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) лв. за месечен 

абонамент, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а останалите 

участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi (различна от 0 

(нула) лв.), получават с по 50% по-малко точки от предходния участник. 

1.8. Критерий „Цена на месечна абонаментна такса за една SIM карта за 

данни с включен обем данни на максимално достижима скорост 50 000 МВ за 

месец” (К8) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 

0,04. 

Максималната оценка на критерия е 4. 

Участникът, предложил най-ниската цена за месечен абонамент за ползване на 

мобилни услуги от служителите на възложителя извън корпоративната група, получава 

максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите участници се 

определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за месечен абонамент, лв.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за месечен абонамент, лв. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 
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К8 = Ц х 0,04 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) лв. за месечен 

абонамент, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а останалите 

участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi (различна от 0 

(нула) лв.), получават с по 50% по-малко точки от предходния участник. 

1.9. Критерий „Оферта за служители на възложителя като ползватели на 

услугата извън корпоративната група – месечен абонамент” (К9) с максимален 

брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0,03. 

Максималната оценка на критерия е 3. 

Участникът, предложил най-ниската цена за месечен абонамент за ползване на 

мобилни услуги от служителите на възложителя извън корпоративната група, получава 

максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите участници се 

определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за месечен абонамент, лв.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за месечен абонамент, лв. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К9 = Ц х 0,03 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) лв. за месечен 

абонамент, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а останалите 

участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi (различна от 0 

(нула) лв.), получават с по 50% по-малко точки от предходния участник. 

1.10. Критерий „Оферта за служители на възложителя като ползватели на 

услугата извън корпоративната група – цена за разговор с корпоративната група” 

(К10) с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 0,02. 

Максималната оценка на критерия е 2. 

Участниците предлагат цена за изходящо повикване от служители на 

възложителя извън корпоративната група към абонати на корпоративната група, когато 

тези служители на възложителя извън корпоративната група ползват услугите на 

конкретния участник при условията на критерия К9 (Оферта за служители на 

възложителя като ползватели на услугата извън корпоративната група – месечен 

абонамент). 

Участникът, предложил най-ниската цена за изходящо повикване от служители 

на възложителя извън корпоративната група към абонати на корпоративната група, 
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получава максималната оценка за критерия – 100 точки. Точките на останалите 

участници се определят по следната формула: 

Ц = 100 х 
iЦ

Ц min , където 

Цi – цената, предложена от конкретния участник за изходящо повикване от 

служители на възложителя извън корпоративната група към абонати на корпоративната 

група, лв./мин.; 

Цmin – най-ниската цена, предложена от участник за изходящо повикване от 

служители на възложителя извън корпоративната група към абонати на корпоративната 

група, лв./мин. 

Формулата се прилага само за цени, различни от 0 (нула) лв./мин. 

Оценката на критерия на i-тия участник се получава по следната формула: 

К10 = Ц х 0,02 

В случай, че даден участник предложи цена от 0 (нула) лв./мин. за изходящо 

повикване от служители на възложителя извън корпоративната група към абонати на 

корпоративната група, то той получава максимален брой точки, т.е. Ц=100, а 

останалите участници, по възходящ ред според размера на определената цена Цi 

(различна от 0 (нула) лв./мин.), получават с по 50% по-малко точки от предходния 

участник. 

2. Определяне на комплексната оценка  

Комплексната оценка на всеки участник се определя по следната формула:  

К = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10 

Участникът, получил максимална комплексна оценка, се класира на първо 

място.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 3.1. 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  1: 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА 

КРС” ОТ ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 1: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА 

НУЖДИТЕ НА КРС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ 

ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС” 
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Настоящото предложение е подадено от:  ...........................…………  

/наименование на участника, ЕИК/  

 

Представлявано от: .....................…………………………..  

/трите имена/ 

  

В качеството му на: …………………………………   

/длъжност/  

 

Адрес на участника: ..……………………………………..…………   

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./  

 

Телефон/факс:…………………………………………………………………..……………… 

e-mail: ......………………………………………  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. Декларираме, че сме запознати и съгласни с условията за участие в обявената 

от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме 

без възражения.  

2. Предлагаме да осигурим предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 

нуждите на КРС. 

3. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

4. Срокът за валидност на офертата е …………….(минимум 60 (шестдесет) 

календарни дни) дни  след датата, определена за краен срок за предаване на 

офертите за участие. 

5. Декларирам, че притежавам разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс –  номера  за осъществяване на обществени 

електронни съобщения. 

6. Декларирам, че съм изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на позицията, по която участвам за последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

7. Декларирам, че обхватът на предоставените от нас електронни съобщителни 

услуги включва: 

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, включително изпращане и приемане 

на факсимилни съобщения, за директните телефонни постове и абонатните постове от 

собствената телефонна централа на Възложителя, разположена на адреси гр. София, ул. 

„Гурко” № 6 и гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69. 
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 Срок за изпълнение на поръчката – 2 (две) години от датата на подписване на 

договора. 

 Място на изпълнение: гр. София, ул. „Гурко” № 6, гр. София, бул. „Шипченски 

проход” № 69, гр. София, кв. Суходол, ул. „Суходолска” № 34, гр. Бургас, ул. 

„Цар Петър I” № 56, сграда на Данъчна администрация, ет. 13, офис 5, гр. Варна, 

ул. „Македония” № 155 (партер), гр. Велико Търново, ул. „Хр. Ботев” № 2 А, ет. 

2, гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, офис 5 и гр. Пловдив, ж. к. 

„Тракия”, бл. 146, вх. „Г” (партер). 

 Специфични условия и технически изисквания за изпълнението на 

поръчката:  

Задължаваме се да осигурим изпълнението на предмета на поръчката, съобразно 

притежаваната от Възложителя учрежденска автоматична телефонна централа 

AASTRA AX, намираща се на адрес гр. София, ул. „Гурко” № 6 с изнесен капацитет 

на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 и технически характеристики, 

както следва: 

1. инсталирани интерфейсни модули:  

 AASTRA AXL на адрес – гр. София, ул. „Гурко” 6;   

 AASTRA AXS на адрес – гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69.   

2. интерфейси – съгласно техническите спецификации на Възложителя  

 

Декларираме, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат 

при предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Комисия за 

регулиране на съобщенията са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на 

Възложителя. 

 

Ще осигурим изпълнението при следните технически изисквания към някои от 

услугите: 

 

1. Да осигурява гласова свързаност на потребителите към други мрежи в страната и 

чужбина. 

2. Да осигурява покритие за предоставяне на фиксирани телефонни услуги във 

всички населени места, посочени в Приложение № 1.   

3. Да се осигурява гласова свързаност на територията на Република България. 

4. Да осигурява възможности за ползване на факсимилни услуги за всички 

телефонни постове, включително за вътрешните номера към УАТЦ със скорост не 

по-малка от 2400bit/s и качество към всички национални и международни 

фиксирани обществени телефонни мрежи в съответствие с  ETSI EG 202 057-2. 

5. Да осигури запазването на съществуващия номерационен план и запазване на 

съществуващите номера.  

 Номерационният план на УАТЦ е от 02/9492500  до 02/9492999 –  500 тел. 

номера. 

 Директни телефонни постове (POTS) – 15 (петнадесет) броя, 

териториално, разположени в съответствие с Приложение № 1. 

 

 Номера с код за достъп 800 –  1 (един) брой, както следва:  
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Номера с код за достъп 

800 

Ползвател Местонахождение 

080018028 КРС Гр. София, Ул. „Гурко” № 6 

 

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

7. Ще освободим от заплащане услуги като: подробно електронно месечно 

извлечение. 

8. Да осигурява осъществяване на  входящи и изходящи повиквания от и към 

всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за 

провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори 

към мобилни доставчици. 

9. Да предоставя безплатни повиквания към национални номера за достъп до 

спешни повиквания – 150,160,166, 112. 

10. Да предоставя  услуга автоматичен вход (DDI) за съществуващите 500 номера от 

02/9492500 до 02/9492999, като осъществи включване на УАТЦ с автоматичен 

вход.  

11. Да предоставя справочни телефонни услуги. 

12. Да осигурява възможност за идентификация на входящите и изходящи 

обаждания (CLIP), като идентификацията да се предава от и към мрежите на 

останалите телекомуникационни доставчици. 

13. Притежавам валидно разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения съгласно чл. 81, 

ал. 4 на ЗЕС. 

14. Да предоставя безплатна електронна фактура и детайлизирана сметка, 

съдържаща информация за продължителността и стойността на проведените 

телефонни разговори според вида им – селищни, междуселищни, международни, 

както и разговори към други мрежи по отделно за всеки телефонен пост, 

включително и за номерата от 02/9492500 до 02/9492999. 

15. Да предоставя информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на 

стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на 

разговора, отчитане на продължителността на разговора. 

16. Да осигурява възможност за приемане на повреди 24 часа в денонощието 365 

дни в годината в следните точки за контакт: ……………………………………. 

17. Да отстранява повреди на съединителни линии (SIP TRUNK и IP базирана линия 

за комуникационна свързаност с отдалечен модул на УАТЦ) в  срок до 4 часа и за 

повреди на директен телефонен пост от фиксираната обществената телефонна 

мрежа в срок до 24 часа. 

18. Да осигурява възможност за „ограничаване на изходящи повиквания” към 

различни направления за телефонни постове от обществената телефонна мрежа. 

19. Да осигурява възможност за „ограничаване на изходящи повиквания” въз основа 

на кредитен лимит. 

20. Да предоставя отделни фактури за фиксираните телефонни услуги на КРС в 

съответствие с приложената информация за разпределението на телефонните 

постове от обществената телефонна мрежа (съгласно Приложение № 1) и за 

разпределението на вътрешните номера на УАТЦ с автоматичен вход с блок от 

географски номера от 02/9492500 до 02/9492999. 

Моля, посочете и опишете подробно възможността за изпълнение на предмета на 

поръчката по всички описани по-горе услуги и технически изисквания. 
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Техническа оферта, съдържа подробно описание на начина за изпълнение на 

поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на 

поръчката, посочени в Раздел II от документацията. 

 Предоставяме информация за метод на тарифиране – условия за отчитане 

на стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на 

разговора, отчитане на продължителността на разговора: 

Прилагаме Общи условия /Забележка: в случай, че изпълнението на услугата е 

свързано с подписването на такива/.  

 

Техническата оферта представлява  неразделна част от договора. 

 

 

Дата:………………... г.   

 

Подпис и печат:………………….. 

 

 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

 

Дата: ….......... 

 

 

 

Приложение № 3.2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  2: 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС” 

ОТ ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕЛЕФОННИ 

УСЛУГИ ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА КРС; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ 

УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС” 

 

 

 

Настоящото предложение е подадено от:  ...........................…………  

/наименование на участника, ЕИК/  

 

Представлявано от: .....................…………………………..  

/трите имена/ 

  

В качеството му на: …………………………………   

/длъжност/  
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Адрес на участника: ..……………………………………..…………   

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./  

 

Телефон/факс:…………………………………………………………………..……………… 

e-mail: ......………………………………………  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. Декларираме, че сме запознати и съгласни с условията за участие в обявената 

от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме 

без възражения.  

2. Предлагаме да осигурим предоставяне на мобилни телефонни услуги за 

нуждите на КРС. 

3. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 години, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

4. Срокът за валидност на офертата е …………….(минимум 60 (шестдесет) 

календарни дни) дни  след датата, определена за краен срок за предаване на 

офертите за участие. 

5. Декларирам, че притежавам разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на 

електронни съобщителни услуги. 

6. Декларирам, че притежавам разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс –  номера  за осъществяване на обществени 

електронни съобщения. 

7. Декларирам, че съм изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на позицията, по която участвам за последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

8. Декларирам, че:  

8.1. Тарифирането на националните изходящи разговори ще бъде на всяка 

секунда след първите 30 секунди. 

8.2. Цените за разговори се прилагат за всички часове на денонощието. 

8.3. Всички цени, предложени от участника в Ценовата оферта (Приложение № 

4.2), са окончателни и включват всички разходи на участника по предоставяне на 

услугите. 
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8.4. Ползваните към момента на определяне на изпълнител на обществената 

поръчка от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) номера ще бъдат запазени. 

Датата на преносимост на ползваните от КРС номера ще бъде съобразена със сроковете 

по Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално 

значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.        

Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в 

обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. 

Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна 

информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето 

изключване от участие в настоящата обществена поръчка. 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и Фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: ….......... 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 4.1. 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  1: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА КРС” ОТ ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ПРИ 

СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА КРС;  ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА   КРС” 

 

 

 

Настоящото предложение е подадено от:  ...........................…………  

/наименование на участника, ЕИК/  

 

Представлявано от: .....................…………………………..  

/трите имена/ 

  

В качеството му на: …………………………………   

/длъжност/  

 

Адрес на участника: ..……………………………………..…………   

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./  

 

Телефон/факс:…………………………………………………………………..……………… 

e-mail: ......……………………………………… / 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас поръчка, предлагаме 

следните цени за предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС , по 

отделните точки както следва: 

Предлаганите цени отговарят на посочените по-долу изисквания и включват 

информация по изброените по-долу подпоказатели, свързани с формирането на цената: 

 

№ Описание Мярка Единична 

цена в лева 

(без ДДС) 

1. 

 

Цена на месечна 

абонаментна такса 
в лв. за SIP TRUNK интерфейс с 

капацитет 30 разговорни канала 

 

2. Цена на месечна 

абонаментна такса 
за автоматичен вход (DDI)  

3. Цена на месечна 

абонаментна такса 
за организиране на IP базирана 

свързаност към отдалечен модул 

на УАТЦ (гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69) 

 

4. Цена на месечна 

абонаментна такса 
в лв. за 1 (един) брой  директен 

телефонен пост (POTS) 

 

5. Цена на минута за 

разговори към национални 

фиксирани мрежи  

в лв. за минута разговор   

6. Цена на минута за 

разговори към национални 

мобилни мрежи  

в лв. за минута разговор   

7. Цена на минута за 

международни разговори 

към фиксирани и мобилни 

мрежи  

в лв. за минута разговор 

(средноаритметична стойност 

за минута международен 

разговор към мобилни и 

фиксирани мрежи в държавите 

според зоните/групите с 

изключение на зона 

ИНМАРСАТ) 

 

8. Цена на първоначално 

таксуване на повикване към 

национални фиксирани 

и/или мобилни мрежи 

в лв. (първоначално таксуване 

на селищни, междуселищни и 

разговори към мобилни мрежи) 

 

9. Минимално 

първоначално време за 

таксуване на повикване 

към национални фиксирани 

и/или мобилни мрежи 

в секунди  
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Забележка: Когато участникът прилага различни цени за международни разговори 

по т. 7, той следва да представи конкретните цени за разговори към фиксирани и 

мобилни мрежи за всяка от държавите. Средноаритметичната стойност за минута 

международен разговор се получава като сумата от цените за международни разговори 

към фиксирани и мобилни мрежи за всички държави се раздели на общия брой 

прилагани цени. Средноаритметичната стойност за цената за международен разговор се 

представя с точност до три знака след десетичната запетая. 

 

При прилагане на  различни цени за разговори в различните часови зони и 

дни от седмицата, в ценовата оферта да бъдат посочени цените, валидни за 

работни дни в часовия интервал 08:00 – 18:00 часа. 

Задължително следва да се посочи пълния пакет от предлаганите от 

участника услуги и техните цени. 

 

Предоставяме информация за метод на тарифиране – условия за отчитане 

на стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на 

разговора, отчитане на продължителността на разговора. 

 

Приемаме, че плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 20 

(двадесет) календарни дни, след датата на получаване на фактурата на адреса на 

Възложителя, посочваща броят, видът и цените на предоставените и ползвани от 

Възложителя услуги по отделно за всеки телефонен пост, включително и за номерата с 

автоматичен вход от (02)9492500 до (02)9492999 за съответния отчетен период.  

 

Цената се представя в български левове, без ДДС. 

 

Декларираме, че всички еднократни разходи, които биха могли да 

възникнат при предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на 

Комисия за регулиране на съобщенията са изцяло за сметка на Изпълнителя и в 

полза на Възложителя. 

 

 

 

Дата: ……………    Подпис и печат: ................. 
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Приложение № 4.2. 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА КРС” ОТ ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ПРИ 

СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА КРС;  ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА   КРС” 

 

 

 

Настоящото предложение е подадено от:  ...........................…………  

/наименование на участника, ЕИК/  

 

Представлявано от: .....................…………………………..  

/трите имена/ 

  

В качеството му на: …………………………………   

/длъжност/  

 

Адрес на участника: ..……………………………………..…………   

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./  

 

Телефон/факс:…………………………………………………………………..……………… 

e-mail: ......……………………………………… / 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас поръчка, предлагаме 

следните цени за предоставяне мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС, по 

отделните точки както следва: 

Предлаганите цени отговарят на посочените по-долу изисквания и включват 

информация по изброените по-долу подпоказатели, свързани с формирането на цената: 

 

№ Описание Мярка Единична 

цена в лева 

(без ДДС) 

1. 

 

Цена на месечна 

абонаментна такса, 

включваща безплатни 

изходящи повиквания към 

мобилни и фиксирани 

национални мрежи  

в лв. за една гласова SIM карта 

от корпоративната група 

 

2. Цена на международни 

разговори към фиксирани и 

мобилни мрежи в държави 

в лв. за минута разговор на 

абонат от корпоративната група 
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членки на ЕС (средна стойност за минута 

международен разговор към 

мобилни и фиксирани мрежи) 

3.  Цена на международни 

разговори към фиксирани и 

мобилни мрежи в държави 

извън ЕС 

в лв. за минута разговор на 

абонат от корпоративната група 

(средна стойност за минута 

международен разговор към 

мобилни и фиксирани мрежи) 

 

4. Цена за изпращане на 

кратки текстови съобщения 

(SMS) към национални 

мобилни мрежи 

в лв. за SMS на абонат от 

корпоративната група 

 

5. Цена за неограничен 

национален мобилен 

интернет с включени данни 

на максимално достижима 

скорост 10000 МВ за месец 

в лв. за една гласова SIM карта 

от корпоративната група 

 

6. Търговска отстъпка при 

закупуване на телефонен 

апарат/смартфон 

в %  

7. Цена на месечна 

абонаментна такса за една 

SIM карта за данни с 

включен обем данни на 

максимално достижима 

скорост 10 000 МВ за месец 

в лв. за една SIM карта за данни  

8. Цена на месечна 

абонаментна такса за една 

SIM карта за данни с 

включен обем данни на 

максимално достижима 

скорост 20 000 МВ за месец 

в лв. за една SIM карта за данни  

9. Цена на месечна 

абонаментна такса за една 

SIM карта за данни с 

включен обем данни на 

максимално достижима 

скорост 50 000 МВ за месец 

в лв. за една SIM карта за данни  

10. Оферта за служители на 

възложителя като 

ползватели на услугата 

извън корпоративната група 

– месечен абонамент 

в лв. за една гласова SIM карта  

11. Оферта за служители на 

възложителя като 

ползватели на услугата 

извън корпоративната група 

– цена за разговор с 

корпоративната група 

в лв. за минута разговор на 

абонат извън корпоративната 

група към номера от 

корпоративната група 
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Забележка: 

Цената за минута се отнася за всички часове на денонощието. 

 Когато се прилагат различни цени за разговори за държавите по точки 6 и 7 от 

таблицата по-горе, като приложение се представя списък на държавите от 

съответната група с цени за всяка от държавите. По тези цени ще се извършва 

фактурирането на възложителя. 

При провеждане на изходящи и входящи разговори в роуминг с мобилни наземни 

и фиксирани мрежи от и към държави членки на ЕС се прилагат цени за регулирани 

роуминг повиквания, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012
3
, 

изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2120
4
. За изходящи и входящи разговори в роуминг в 

държави извън ЕС се представя списък на държавите с цени за всяка от държавите. 

При изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) и на кратки 

мултимедийни съобщения (МMS) и потребление на пренос на данни и достъп до 

Интернет в роуминг се прилагат регулирани роуминг тарифи, отговарящи на 

изискванията за регулирани SMS съобщения и регулирани услуги за пренос на данни в 

роуминг  на Регламент (ЕС) № 531/2012, изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2120. За 

изпращане на SMS/MMS съобщения и потребление на данни в роуминг в държави извън 

ЕС се представя списък на държавите с цени за всяка от държавите. 

 

Задължаваме се да издаваме ежемесечна разпечатка към фактурата, която да 

съдържа данни за количество и единични цени по видовете услуги от Ценовото 

предложение (без промени, допълнителни данни или разбивки). 

 

 

 

Цената се представя в български левове, без ДДС. 

 

Декларираме, че всички еднократни разходи, които биха могли да 

възникнат при предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на 

Комисия за регулиране на съобщенията са изцяло за сметка на Изпълнителя и в 

полза на Възложителя. 

 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: ….......... 

 

                                                 
3
 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в 

обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 
4
 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне 

на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно 

универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и 

услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и Съвета от 13 юни 2012 г. относно 

роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза 
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Приложение № 5  

  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

от участник във връзка с поръчка 

 за сключване на договор с предмет: 

 

„Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на 

КРС;  

Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на 

КРС” 

 

Долуподписаният /-ната/ 

.............................................................................................................. 

представляващ в качеството си на .........................................................., ЕИК: 

......................... 

със седалище и адрес на управление: ..........................................., тел./факс: 

............................ 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава-членка или трета страна.  

 

 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК.  

 

.............................. г.                                                                       Декларатор: 

.............................  

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.  
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Приложение № 6 

  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП 

от участник във връзка с поръчка 

с предмет: 

 

„Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на 

КРС;  

Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на 

КРС” 

 

 

 

Долуподписаният/-ната/ 

.............................................................................................................. 

представляващ в качеството си на ..................................................., ЕИК: 

................................ 

със седалище и адрес на управление: ..........................................., тел./факс: 

............................ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото представлявам:  

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с 

влязъл в сила акт на компетентен орган; 

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

(невярното се зачертава) 

 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на 

критериите за подбор.  
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4. Участникът, когото представлявам, е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване на липсата  на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор.  

5. По отношение на участника, когото представлявам: 

- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

- не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен. 

(невярното се зачертава) 

 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

предоставяне на неверни данни.  

 

 

.............................. г.                                                         Декларатор: .............................  

 

 

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, които могат самостоятелно 

да представляват участника съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  
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Приложение № 7 

  

 

Декларация - СПИСЪК 

 

Подписаният/ата  

........................................................................................................................... 

(трите имена) 

в качеството си на 

...........................................................................................................................  

(длъжност) 

на 

...................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - участник в поръчка с 

предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени 

позиции:  Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 

нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за 

нуждите на КРС” 

 

1. През последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на нашата оферта, 

представляваният от мен участник е изпълнил описаните по-долу доставки/услуги 

(посочва се вярното с оглед обекта на конкретната поръчка), еднакви или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, както следва: 

 

№ 

Предмет на 

изпълнената 

услуга и кратко 

описание 

Стойност/цена (без 

ДДС) и 

количество/брой/обем 

на изпълнената 

доставка/услуга  

Крайна дата на 

изпълнение на 

доставката/услугата 

Получател на 

доставката/ 

услугата  

1.     

2.     

     

 

 

 

 

 

 

гр. ......................  

 

Дата: ............ 2020 г.                                                        ДЕКЛАРАТОР:  

                                                                                                                         (подпис и печат) 
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Приложение № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици  
 

 

 

Долуподписаният/та/…............................................................................... (три 

имена),  

 

в качеството ми на......................................................... (длъжност или друго качество) 

 

на ………………………..(наименование на участника) с ЕИК: ….............................,  

 

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

 

във връзка с участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за 

обществените с предмет:  „Предоставяне на обществени телефонни услуги при 

следните обособени позиции:  Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана 

телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни 

телефонни услуги за нуждите на КРС” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: 

................................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.  

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а 

именно с: .....................................................................................................................................  

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.  

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).  
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Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.  

 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 5 и 6 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

гр. ......................  

 

Дата: ............ 2020 г.                                             ДЕКЛАРАТОР:  

                                                                                                             (подпис и печат) 

 

 

Забележки: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.  

В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от 

всяко едно от тях.  

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.  

 

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим”  
По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 

64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно 

облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен 

режим” са държавите/териториите, които не са държави - членки на Европейския съюз, 

и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС 

на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в 

областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 

11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от 

следните условия: 

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 

Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно 

или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между 

Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия; 

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 

Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно 

или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България 

или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната 

държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване; 

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху 

доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с 

повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези 

доходи в Република България. 
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Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на 

финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за 

приходите и се обнародва в „Държавен вестник”. 
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Приложение № 9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

 

 

  

Долуподписаният/ата: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ........................................................................................, 

дата на раждане: ................................................................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................., 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител 

 пълномощник 

на ........................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ......................................., 

вписано в регистъра при ...................................................................................................., 

  

Д Е К Л А Р И Р А М : 

  

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание са следните физически лица: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ..........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

................................................................................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 
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дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 

2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може 

да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се)......................................................................................................... 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ..................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................. 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 

дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 

приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби 

на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

...............................................................................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 

съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, 

пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
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доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, 

сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 

2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може 

да се установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ........................................................................................................ 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

............................................................................................................................................ 

  

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко 

се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

..............................................................................................................................................., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

................................................................................................................................................, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 
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(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

  

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

................................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ....................................................................................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България: 

................................................................................................................................................. 

  

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 

  

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

(име и подпис) 

Указания: 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията 

на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, 

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или 

друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име 
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и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които 

отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни 

образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 

достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо 

лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на 

приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на 

случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се 

подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на 

Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи 

адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица 

притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице 

или друго правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно 

образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което 

е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на 

множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са 

под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, 

попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, 

учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива 

форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да 

бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна 

собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни 

или сходни с посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които 

са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен 

собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация 

за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо 

влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 

решения за определяне състава на управителните и контролните органи, 

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други 

въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол 

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права 
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чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се 

установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват 

съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за 

"действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността 

на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за 

предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1." 
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Приложение № 10 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество  

 

Долуподписаният/та/.................................................................................................  

в качеството ми на ......................................................................................................  

                   (посочва се длъжността и качеството на лицето) 

на…......................................…………………………………..., ЕИК ……………………, 

(посочва се наименованието на участника) 

със седалище и адрес на управление: .............................................................., във връзка с 

участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни 

услуги при следните обособени позиции:  Обособена позиция 1: Предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне 

на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице 

основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а 

именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 

69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) 

.............................................................................................................................................. 

(описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).  

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична 

длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или 

задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си 

от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива 

процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от 

нея юридическо лице. Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в 

процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на 

средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което 

лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на 

орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на 

ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.  

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК.  

Дата: ......................................              ДЕКЛАРАТОР: ................................... 

         (име и фамилия, подпис) 
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Приложение № 11 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 

от ЗОП  

 
 

Долуподписаният/та/.................................................................................................  

в качеството ми на ......................................................................................................  

                   (посочва се длъжността и качеството на лицето) 

на…......................................…………………………………..., ЕИК ……………………, 

(посочва се наименованието на участника) 

със седалище и адрес на управление: .............................................................., във връзка с 

участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни 

услуги при следните обособени позиции:  Обособена позиция 1: Предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне 

на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” 

ДЕКЛАРИРАМ, че:  

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя в хода на провеждане на обществената поръчка.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни 

данни.  

 

 

 

 

Дата: ...............                                             ДЕКЛАРАТОР: ........................................ 

                                                                                     (име и фамилия, подпис) 
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Приложение № 12  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
Долуподписаният/та/.................................................................................................  

в качеството ми на ......................................................................................................  

                   (посочва се длъжността и качеството на лицето) 

на…......................................…………………………………..., ЕИК ……………………, 

(посочва се наименованието на участника) 

със седалище и адрес на управление: .............................................................., във връзка с 

участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни 

услуги при следните обособени позиции:  Обособена позиция 1: Предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне 

на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” 

ДЕКЛАРИРАМ, че :  

- при изпълнението на посочената поръчка няма да използвам/ще използвам 

подизпълнители;  

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат: .................................................................  

(изписват се наименованията на подизпълнителите), които са запознати с предмета на 

поръчката и са дали съгласие за участие в нея; 

 - видът на работите, които ще извършват подизпълнителите, са: ……………………….; 

 - делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на 

сто от общата стойност на поръчката.  

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация 

нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 
Дата: .................    ДЕКЛАРАТОР: ............................  

(име и фамилия, подпис) 
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Приложение № 13  

ДОГОВОР 

за предоставяне на фиксирани телефонни услуги 

 

  

Днес, ……… 2020 г., в гр. София, между: 

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище в гр. 

София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, с код по БУЛСТАТ: 121747864, 

представлявана от Иван Димитров – Председател на КРС и Йордан Пеев – началник на 

отдел  “Счетоводна дейност”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

 

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

………………, представлявано от ……………………, в качеството му на 

……………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предоставя фиксирани телефонни услуги за нуждите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Обхватът на поръчката по ал. 1  включва:  

1. Осигуряване на фиксирана телефонна услуга съобразно Приложение № 2, 

неразделна част от настоящия договор; 

2. Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при преференциални условия по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата в съответствие с клаузите на 

настоящия договор, както и при условията на своята техническа и ценова оферта, 

представляващи неразделни части от този договор. 

  

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Настоящият договор е със срок на изпълнение  2 (две) години и влиза в сила от 

датата на подписването му. 

 

ІІІ.  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 3. Мястото на предоставяне на услугите, предмет на договора, са 

учрежденската автоматична телефонна централа (УАТЦ) и директните телефонни 

постове в сградите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение  № 1. 

 

ІV. КАЧЕСТВО 

 

Чл. 4. Услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да отговарят на 

изискванията за качество, заложени в разрешението за ползване на индивидуално 
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определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез 

обществена фиксирана електронна съобщителна  мрежа и предоставяне на фиксирана 

гласова телефонна услуга и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща услугата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по цени съгласно Приложение № 3, неразделна част от настоящия 

договор. Прогнозната стойност на договора е 20 000 лв. без ДДС. 

(2) В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението 

на поръчката.  

(3) Договорените цени са окончателни. Актуализация на цените е допустима, в 

случаите на намаляване на общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

поради намаляване на договорените цени или договорените количества.    

Чл. 6. (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно, в български 

лева, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на представяне на фактура по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: …………….. 

BIC: …………….. 

IBAN: ………………… 

 (2) Фактурата по ал. 1 трябва да съдържа информация за продължителността и 

стойността на проведените телефонни разговори според вида им – селищни, 

междуселищни, международни, както и разговори към други мрежи поотделно за всеки 

телефонен пост, включително за номерата от УАТЦ и от Приложение № 1. 

Чл. 7. Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение на 

Министерския съвет № 592/21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на 

разпоредители с бюджет по договори и Указание № УК-1/31.08.2018 г. по прилагането 

на Решение на Министерския съвет № 592/21.08.2018 г. за условията и реда за 

разплащанията на разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите. 

 

 

 

VI. Гаранция за изпълнение 

 

Чл. 8. (1) При подписването на този договор Изпълнителят представя на 

Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от прогнозната  стойност на 

договора посочена в чл. 5, ал. 1, а именно 20 000 (двадесет хиляди) лева („Гаранцията за 

изпълнение”), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

Изпълнителя по договора.  

(2) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор 

и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 

цената, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за 

привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

договора, в срок до три дни от подписването на допълнително споразумение за 

изменението. 

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя: 

1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя 

и/или; 
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2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция и/или 

3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 

нова застраховка. 

Чл. 9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на Възложителя:  

Банка: Българска народна банка 

BIC: BNBGBGSD   

IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 

 

Чл. 10. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, 

предварително съгласувана с Възложителя, да съдържа задължение на банката-гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане 

на Гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2). Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 

страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 

Изпълнителя. 

Чл. 11 (1). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на Възложителя, в която Възложителя е посочен като трето 

ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя; 

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 

30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2). Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за 

това, са за сметка на Изпълнителя.  

Чл. 12. Възложителя освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 5 (пет) 

работни дни от окончателното приемане на предмета на договора - след подписване 

на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за окончателното 

приемане на предмета на договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея. 

 Чл. 13. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 2 от Договора; 

2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице; 

3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
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Изпълнителя или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до 

застрахователя. 

 Чл. 14. Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

 Чл. 15. Възложителят има право да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, 

когато Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по договора, както и в 

случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на 

Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 

уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

 Чл. 16. (1) Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 

пълен размер в следните случаи: 

1. Ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора за период, 

по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни след датата на влизането му в сила, и Възложителят 

развали договора на това основание; 

2. При пълно неизпълнение, когато Изпълнителят е прекратил изпълнението на 

услугите за срок, по-дълъг от един месец, в т.ч. когато услугите не отговарят на 

изискванията на Възложителя и той развали договора на това основание. 

3. При прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 (2) В случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят 

уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 17. Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 Чл. 18. Когато Възложителят се е удовлетворил частично от гаранцията за 

изпълнение и договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 

30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение 

на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на 

Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с договора. 

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в 

определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република 

България и с условията и изискванията на договора; 

2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на 

услугите; 

3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване от негова страна всички 

необходими документи и материали, свързани с договора; 

4. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута си 

до изтичане срока на договора; 

5. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички влошавания на 

параметрите на предоставяната услуга и пълни или частични прекъсвания; 
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6. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможностите по чл. 134, ал. 1, т. 1 от 

Закона за електронните съобщения при условията на закона и Функционалните 

спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на 

фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски 

национален код за направление. 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите данни и съдействие за 

изпълнение на услугата; 

2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цената за услугата по реда и 

при условията на настоящия договор.  

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на настоящия 

договор и приложенията към него; 

2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 

3. по всяко време при поискване да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно дължимите суми за използвани услуги по настоящия договор; 

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

договореното и без недостатъци.   

 

 

VІII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 23. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. с изтичане на срока по чл. 2; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. без предизвестие – при ликвидация или обявяване в несъстоятелност от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4. със 7 (седем)-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение или забави изпълнението на задължение 

с повече от 3 (три) дни; 

5. с 10 (десет)-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат 

на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

 

ІX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като 

конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на 

договора. 

 Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

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

съдържанието на 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 посочените служители се осъществява само в необходимата степен за 

целите на изпълнението на договора. 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали  по договора, като се 
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задължава да не ги предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в 

действащото законодателство. 

 

 

X.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 27. При пълно или частично нарушаване на предоставянето на фиксирана 

телефонна услуга, в т. ч. и по отношение на качеството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер 10% (десет процента) от стойността на месечната фактура за 

предходния месец, ако прекъсването не е отстранено в рамките на 4 часа при повреда 

на съединителна линия на УАТЦ към обществената телефонна мрежа и към отдалечен 

модул на УАТЦ и в рамките на 24 часа при повреда за директен телефонен пост от 

фиксираната обществена телефонна мрежа. Ако нарушаването възникне през първия 

месец след сключването на договора, то посочената неустойка се приспада при 

заплащането на първата месечна фактура. Изключение правят случаите на прекъсване 

за планирана профилактика на мрежата в извънработно време (от 18:00 ч. до 09:00 ч.), 

но само при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил предупреден не по-късно от 5 дни 

преди настъпване на прекъсването. Неустойката се прихваща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

заплащането на цената за съответния месец. 

Чл. 28. При неизпълнение на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

продължило повече от 3 (три) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да 

прекрати договора със 7 (седем)-дневно писмено предизвестие. В случай че след 

изтичане на тридневния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ все още има интерес от изпълнението 

на договора и не го прекрати, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по чл. 16 

и неустойка в размер на 0,5 % за всеки ден забава. Неустойката се изчислява върху 

стойността на месечната фактура за предходния месец.  

Чл. 29. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на дължимите по 

договора суми с повече от 14 дни след изтичане срока за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

има право да преустанови временно достъпа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до мрежата до 

момента на заплащането на сумата. 

 Чл. 30. При прекратяване на договора по чл. 12, т. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

 

 

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

 Чл. 31. Страните по договора се освобождават от отговорност за пълно или 

частично неизпълнение на някое от задълженията си, когато невъзможността за 

изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

Чл. 32. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване 

на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

 Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 Чл. 34. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е 

била в забава. Не може да се позовава на непреодолима сила и страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора. 
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XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл. 35. Страните декларират, че всяка от тях е предприела необходимите 

технически и организационни мерки за осигуряване на защита на правата на 

физическите лица – субекти на лични данни по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

Чл. 36. Страните се съгласяват, че ако във връзка със сключването или 

изпълнението на настоящия договор се предвижда да бъдат еднократно или периодично 

предоставяни от една от страните към другата страна или общо между страните 

ограничен набор от данни (имена, имейл, телефон) на физически лица, които имат 

характера на лични данни, то въпросните данни ще бъдат получени, обработвани и 

съхранявани от страните съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД. 

Чл. 37. Страните обработват личните данни на основание изпълнението на 

договора и само доколкото е необходимо да се идентифицира лицето за контакт, във 

връзка със задълженията по договора, както и за осъществяване на контакти помежду 

им. 

Чл. 38. Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато 

бъдат изпълнени и имат действие и след прекратяване на Договора, независимо от 

причината, както и по отношение на съответните частни или универсални 

правоприемници на страните. 

 

 

ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 39. (1) Упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на договора е, както следва: 

 Красимир Василев – ………………., тел.: ……………….  

Лицето има право оперативно да съгласува, координира и контролира 

извършването на дейностите във връзка с предмета на договора, както и да подписва 

съответните протоколи, да заверява с подписа си съответните фактури и други 

документи, свързани с изпълнението на договора. 

(2) Упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението 

на договора е, както следва: 

…………….…… 

тел.: ……………. 

Лицето има право оперативно да съгласува, координира и контролира 

извършването на дейностите във връзка с предмета на договора, както и да подписва 

съответните документи. 

Чл. 40. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма, включително и по факс, от страните или техните 

упълномощени представители. 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен в настоящия 

договор, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за 

връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

Чл. 41. За неуредените в настоящия договор и Общите условия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 
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Чл. 42. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора, включително спорове, свързани с неговата действителност, тълкуване, 

попълване на празноти, приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, 

изпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани от страните извънсъдебно, чрез 

добросъвестни преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от  

компетентния български съд. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 Приложение  № 1 – Списък с географските номера на КРС; 

 Приложение № 2 – Техническо предложение; 

 Приложение № 3 – Ценово предложение; 

 Приложение № 4 – Общи условия. 

  

Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Иван Димитров     ……………………….   

Председател на КРС                                     

 

 

Йордан Пеев      ………………………..   
началник на отдел  

“Счетоводна дейност”    
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ДОГОВОР  

за предоставяне на мобилни телефонни услуги 

 

 

Днес, …........................... 2020 г., в гр. София, между: 

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище в гр. 

София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, с код по БУЛСТАТ: 121747864, 

представлявана от Иван Димитров – Председател на КРС и Йордан Пеев – началник на 

отдел “Счетоводна дейност”, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

 

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

ЕИК: ………………, представлявано от ………………………………, в качеството му на 

……………………………, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предоставя електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва специализирани доставки и услуги, свързани с тази 

дейност, наричани за краткост в договора „услуги”, съгласно условията на настоящия 

договор, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи 

неразделни части от договора. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по избраните 

основни тарифни планове, посочени в Ценово предложение – Приложение № 3 към 

договора. Броят на SIМ картите може да бъде променян съобразно нуждите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

  

 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл. 2. Мястото на изпълнение на настоящия договор е, както следва: 

1. За доставка на SIМ карти – сградата на КРС, находяща се в гр. София 1000, ул. 

„Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

2. За предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE – на територията на Република България и в 

роуминг. 

 Чл. 3. Настоящият договор е със срок на изпълнение 2 (две) години и влиза в сила от 

датата на подписването му. 

 

 

III. КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ 

 

 Чл. 4. Услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да отговарят на 

изискванията за качество, заложени в условията за ползване на предоставения 
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ограничен ресурс чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с 

национално покритие и Общите условия. 

  

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при посочените в настоящия договор условия (отстъпки), съгласно 

Ценово предложение – Приложение № 3 към настоящия договор. Актуализация на 

цените е допустима в случаите на намаляване на общата стойност на договора в 

интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради намаляване на договорените цени или 

договорените количества.  Прогнозната стойност на договора е 38 333 лв. без ДДС. 

(2) Цените по ал. 1 включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнението на поръчката. 

 Чл. 6. Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български 

лева, в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на представяне на фактура, по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: ………….. 

BIC: ……………. 

IBAN: ………………….. 

 Чл. 7. Във фактурата по чл. 6, издавана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се посочват броя, 

вида и цените на предоставените и ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги за съответния 

месец, както и сбора от всички посочени дължими суми за всеки мобилен номер, който 

следва да бъде равен на дължимата сума по фактурата. 

 Чл. 8. Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение на 

Министерския съвет № 592/21.08.2018 г. за условията и реда за разплащанията на 

разпоредители с бюджет по договори и Указание № УК-1/31.08.2018 г. по прилагането 

на Решение на Министерския съвет № 592/21.08.2018 г. за условията и реда за 

разплащанията на разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите. 

 

V. Гаранция за изпълнение 

 

Чл. 9. (1) При подписването на този договор Изпълнителят представя на 

Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от прогнозната  стойност на 

договора посочена в чл. 5, ал. 1, а именно 38 333 (тридесет и осем хиляди триста 

тридесет и три) лева („Гаранцията за изпълнение”), която служи за обезпечаване на 

изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.  

(2) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор 

и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 

цената, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за 

привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 

договора, в срок до три дни от подписването на допълнително споразумение за 

изменението. 

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя: 

1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя 

и/или; 

2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция и/или 
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3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 

нова застраховка. 

Чл.10. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 

внася по следната банкова сметка на Възложителя:  

Банка: Българска народна банка 

BIC: BNBGBGSD   

IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01 

 

Чл. 11. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:  

1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, 

предварително съгласувана с Възложителя, да съдържа задължение на банката-гарант 

да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане 

на Гаранцията за изпълнение по този договор; 

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2). Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за 

изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от 

страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 

Изпълнителя. 

Чл. 12 (1). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на Възложителя, в която Възложителя е посочен като трето 

ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя; 

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 

30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2). Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за 

това, са за сметка на Изпълнителя.  

Чл. 13. Възложителя освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 5 (пет) 

работни дни от окончателното приемане на предмета на договора - след подписване 

на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за окончателното 

приемане на предмета на договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея. 

 Чл. 14. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 2 от Договора; 

2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал 

на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице; 

3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

Изпълнителя или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до 

застрахователя. 
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 Чл. 15. Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

 Чл. 16. Възложителят има право да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, 

когато Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по договора, както и в 

случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на 

Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на 

уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

 Чл. 17. (1) Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 

пълен размер в следните случаи: 

1. Ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора за период, 

по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни след датата на влизането му в сила, и Възложителят 

развали договора на това основание; 

2. При пълно неизпълнение, когато Изпълнителят е прекратил изпълнението на 

услугите за срок, по-дълъг от един месец, в т.ч. когато услугите не отговарят на 

изискванията на Възложителя и той развали договора на това основание. 

3. При прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 (2) В случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят 

уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 18. Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 Чл. 19. Когато Възложителят се е удовлетворил частично от гаранцията за 

изпълнение и договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 

30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение 

на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на 

Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с договора. 

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява задълженията си по настоящия договор качествено и в 

определените срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба в Република 

България и с условията и изискванията на договора; 

2. да прилага във всеки един момент след сключването на договора цени на 

предлаганите услуги спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съобразно актуална по-ниска предлагана 

цена за корпоративни клиенти по утвърдени тарифи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, необходима за ползване на 

услугите; 

4. да уведомява своевременно упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута си до изтичане срока на договора.  

5. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможностите по чл. 134, ал. 1, т. 3  от 

Закона за електронните съобщения при условията на закона и Функционалните 
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спецификации за преносимост на национално значими номера при промяна на 

доставчика на обществена мобилна телефонна услуга. 

 Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите данни и съдействие за 

изпълнение на услугата; 

2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

 Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цената на предоставените 

услуги по реда и при условията на настоящия договор.  

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за задълженията на отделните 

потребители, ползващи SIМ карти и услуги въз основа на настоящия договор. 

 Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да ползва услугите на мобилната наземна мрежата по стандарт 

GSM/UMTS/LTE в съответствие с изискванията на Общите условия, настоящия договор 

и приложенията към него; 

2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 

3. по всяко време при поискване да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

относно дължимите суми за използвани услуги по настоящия договор; 

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

договореното и без недостатъци. 

  

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 25. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. с изтичане на срока по чл. 3; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

3. без предизвестие – при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

4. със 7 (седем)-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение или забави изпълнението на задължение 

с повече от 3 (три) дни; 

5. с 10 (десет)-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат 

на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

 

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

 Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

 Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

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

съдържанието на договора или част от него и всякаква информация, свързана с 

изпълнението му, на когото и да е, освен на своите служители. Разкриването на 

информация пред посочените служители се осъществява само в необходимата степен за 

целите на изпълнението на договора. 

 Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като се 

задължава да не ги предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в 

действащото законодателство. 



 66 

  

 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

 Чл. 29. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предоставя възложените услуги или 

част от тях, или наруши изискванията за тяхното предоставяне съгласно договора, или 

ако не изпълни други задължения по договора в установения срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, както следва: за първите 3 (три) дни забава – в размер на 

0.5 % (пет десети от процента) от цената на последната заплатена фактура за 

предоставените услуги; до седмия ден на забавата – в размер на 1 % (един процент) от 

цената на последната заплатена фактура за предоставените услуги, а за всеки следващ 

ден – в размер на 5 % (пет процента) от цената на последната заплатена фактура за 

предоставените услуги. Неустойката се прихваща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащането 

на цената за съответния месец 

 Чл. 29. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на дължимите по 

договора суми повече от 14 дни след изтичане срока за плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да преустанови временно достъпа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до мрежата до времето на 

заплащането на сумата. 

Чл. 30. При прекратяване на договора по чл. 13, т. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

  

  

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

 Чл. 31. Страните по договора се освобождават от отговорност за пълно или 

частично неизпълнение на някое от задълженията си, когато невъзможността за 

изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

Чл. 32. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 

вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване 

на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 

това вреди. 

 Чл. 33. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

 Чл. 34. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е 

била в забава. Не може да се позовава на непреодолима сила и страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора 

 

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл. 35. Страните декларират, че всяка от тях е предприела необходимите 

технически и организационни мерки за осигуряване на защита на правата на 

физическите лица – субекти на лични данни по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

Чл. 36. Страните се съгласяват, че ако във връзка със сключването или 

изпълнението на настоящия договор се предвижда да бъдат еднократно или периодично 

предоставяни от една от страните към другата страна или общо между страните 

ограничен набор от данни (имена, имейл, телефон) на физически лица, които имат 



 67 

характера на лични данни, то въпросните данни ще бъдат получени, обработвани и 

съхранявани от страните съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД. 

Чл. 37. Страните обработват личните данни на основание изпълнението на 

договора и само доколкото е необходимо да се идентифицира лицето за контакт, във 

връзка със задълженията по договора, както и за осъществяване на контакти помежду 

им. 

Чл. 38. Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато 

бъдат изпълнени и имат действие и след прекратяване на Договора, независимо от 

причината, както и по отношение на съответните частни или универсални 

правоприемници на страните. 

 

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 39. (1) Упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на договора е, както следва: 

 ……………………. – ………………….. тел.: ………………. 

 Лицето има право оперативно да съгласува, координира и контролира 

извършването на  дейностите във връзка с предмета на договора, както и да подписва 

съответните протоколи, да заверява с подписа си съответните фактури и други 

документи, свързани с изпълнението на договора. 

(2) Упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението 

на договора е, както следва: 

………………….. 

тел.: …………………….. 

Лицето има право оперативно да съгласува, координира и контролира 

извършването на дейностите във връзка с предмета на договора, както и да подписва 

съответните документи. 

Чл. 40. (1) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма, включително и по факс, от страните или техните 

упълномощени представители.  

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен в настоящия 

договор, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за 

връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

Чл. 41. За неуредените в настоящия договор и Общите условия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

Чл. 42. Всички спорове, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора, включително спорове, свързани с неговата действителност, тълкуване, 

попълване на празноти, приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, 

изпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани от страните извънсъдебно, чрез 

добросъвестни преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от  

компетентния български съд. 

  

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

 

Приложение № 1 – Списък на SIМ картите по договора;  

Приложение № 2 – Техническо предложение; 

Приложение № 3 – Ценово предложение; 

Приложение № 4 – Общи условия. 
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Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

Иван Димитров                 ………………….  

Председател на КРС    

 

 

 

Йордан Пеев       ………………….    

началник на отдел  

“Счетоводна дейност”    

     


