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Споразумение 

за наем  

на оптично влакно № ……………./……………2022 год. 

 

 

Настоящото споразумение (наричано за краткост по-долу “Споразумението”) се сключи на 

………………..20………… г., в гр. София от и между:  

 

  „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД, със седалище на адрес гр. 

София, п.к.1853, кв. Челопечене, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 

с ЕИК 205701046, ДДС номер BG 205701046, представлявано от Росен Цветков – Изпълнителен  

директор, от една страна и наричано по-долу в Споразумението за краткост “Доставчик”, 

и 

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

ЕИК ………………………………, ДДС номер BG …………………………………………. представлявано от Управителя 

-  ……………………………………… от друга страна и наричано по-долу за краткост “Оператор”, 

 

ПРЕАМБЮЛ 

(А) ПРЕДВИД ТОВА, че Доставчикът е сключил с Държавна агенция „Електронно управление“ 

(ДАЕУ), след проведена процедура по ЗОП, договори за поддържка и експлоатация на 

електронни съобщителни мрежи на ДАЕУ (№99/22.11.2018г. и №100/22.11.2018г.), във връзка 

с което действа с правото да предостави възмездно и срочно наем на  Оптични влакна по трасе, 

предмет на настоящото Споразумение, по следното направление: 

 

       т.А.  Български Пощи …………..– т.Б. Български Пощи …………………. – 1 оптично 

влакнo 

 

(Б) ПРЕДВИД ТОВА, че Операторът има интерес към ползване на оптично влакно по трасето, 

предмет на настоящото Споразумение, и Доставчикът е изразил своето желание да предостави 

под наем разглежданите Оптични влакна на Оператора.  

С оглед на гореизложеното, с настоящото Споразумение Страните се договориха за следното:  

 

1. Дефиниции 

Термините и изразите, записани с главни букви в настоящото Споразумение, имат значение, 

което съответства на дадените по-долу дефиниции, освен ако не е посочено друго:  

1.1 “Приложимо право” – означава всички закони и нормативни актове, издадени от 

компетентните държавни органи, включително тези, които съдържат решения по отношение на 

работата на електронните съобщителни системи, които са в сила в България.  

1.2 ‘’ODF’’- означава оптичен панел за дистрибуция на оптични влакна (Optical Distribution 

Frame), в това число и оптична разпределителна муфа, разположена в шахта на доставчика. 

1.3 “Оптично влакно” –   оптично влакно, определено от Доставчика, за което Доставчикът 

предоставя на Оператора неотменимо право на ползване по силата на настоящото 

споразумение, както е посочено в Приложение № 1.  

1.4 “Трасе” – означава трасето посочено в т. А и т. Б от преамбюла на този договор, 

по което са положени Телекомуникационни Кабелни Канали и е изтеглено Оптично влакно, 

както е описано подробно в Приложение № 1.  

1.5 “Участък” – означава всяка отделна част от Трасето, състояща се от Оптичен чифт /оптично 

влакно/, свързан от Оператора и разположен между две крайни точки от панелите за 

дистрибуция на оптични влакна, монтирани от Оператора в местата, посочени в Приложение 

 № 1.   
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1.6 “Предаване” и/или „Приемане“ – означава предаването на Оптичните влакна /оптичен 

чифт/ на Оператора от страна на Доставчика, удостоверено от Приемо-предавателен протокол.  

1.7 “Краен срок за предаване” – означава до 15 дни от дата на подписването на 

Споразумението, или друга дата, която е договорена между Страните в писмена форма.   

1.8 “Телекомуникационни кабелни канали” – означава съоръженията, които са положени в 

почвата (земята) по дължината на Трасето, собственост на Доставчика, в които са изтеглени  

Оптичните влакна /оптичен чифт/.  

1.9 „Съпътстващи услуги” – означава  „Експлоатация и поддръжка” приемащи значение в 

съответствие с разпоредбите на член 4.  

1.10 “Изискуеми разрешителни” – означава всички разрешителни, съгласия, одобрения и 

пълномощни от страна на държавните власти или корпоративните органи, лицензии, сервитути, 

права на преминаване и разрешения, които позволяват на всяка една от страните да встъпват в 

и да изпълняват задълженията, възникващи по силата на настоящото Споразумение.  

1.11 “Оборудване” – означава всички хардуерни устройства, които са собственост на 

Оператора, а именно допълнителен хардуер или хардуер, използван във връзка с Оптичните 

влакна /оптичен чифт/ ,които не са доставени от Доставчика; Оборудването трябва да бъде в 

съответствие с действащите в момента национални разпоредби на Доставчика по отношение на 

техническите изисквания и изискванията за безопасност на електрозахранващите уреди. 

 

2. Принципи на тълкуване  

2.1 Заглавните редове се използват само с цел улесняване на препратките и не оказват 

никакво влияние върху тълкуването на настоящото Споразумение. В настоящото Споразумение, 

освен ако от контекста не се подразбира друго:  

2.1.1 Препратките към даден документ включват самия документ заедно с последните му 

изменения, както и документа, който заменя същия документ;  

2.1.2 Думите и изразите, дефинирани в Споразумението, запазват своето значение по 

дефиниция във всички Приложения.   

 

3. Предмет на Споразумението  

3.1 Срещу плащането от страна на Оператора на цената по този договор и при запазване на 

останалите разпоредби на настоящото Споразумение, Доставчикът:   

3.1.1 Предоставя  Оптични влакна /оптичен чифт/ за ползване под наем от Оператора и 

гарантира безаварийната работа на всеки Участък през Срока на действие на настоящото 

Споразумение; 

3.1.2 Се задължава да предостави съпътстващите услуги, дефинирани в член 4 от настоящото 

Споразумение и подробно описани в Приложение 3.  

 

4. Съпътстващи услуги  

4.1. Експлоатация и поддръжка (O&M)     

Доставчикът се задължава да поддържа и ремонтира всеки Участък от Трасето, предоставен на 

Оператора („O&M”). Доставчикът се задължава да извършва периодична и/или планова 

поддръжка, както и да извършва необходимите ремонтни работи на всеки Участък. Условията за 

предоставяне на O&M, обхвата на услугите за O&M, и степента на обслужване са посочени в 

Приложение № 3.  

 

5. Задължения на Доставчика 

След подписването на Споразумението и по време на Срока на действие на настоящото 

Споразумение, Доставчикът се задължава по-конкретно да:  

5.1 Гарантира, че всички служители, които са наети от страна на Доставчика за изпълнение на 

задълженията по настоящото Споразумение, спазват разпоредбите на Приложимото право и 

всички обосновани искания или изисквания (изготвени в писмена форма), представени от 

страна на Доставчика или представители на Доставчика по отношение на сигурността, 
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поддръжката и ремонтните работи на Участъците от Оптичното влакно. 

5.2 Получава и спазва Изискуемите разрешителни по отношение на правото на ползване на 

Телекомуникационните кабелни канали и Оптични влакна, изтеглянето на Оптични влакна и 

разпоредбата за  Съпътстващи Услуги.  

 

6. Задължения на Оператора 

След подписването на Споразумението и по време на Срока на действие на настоящото 

Споразумение, Оператора се задължава по-конкретно да:  

6.1 Използва всеки участък от Оптичните влакна /оптичен чифт/ в съответствие с изискванията 

за добро управление, както и разпоредбите на Приложимото право и по начин, който не 

накърнява правата на трети страни.  

6.2 Гарантира, че всички служители и лица от Оператора или, които са наети от Оператора за 

изпълнение на задълженията по настоящото Споразумение, спазват разпоредбите на 

Приложимото право и всички основателни искания и изисквания, представени от Доставчика 

или представители на Доставчика, по отношение на сигурността, поддръжката и ремонтните 

работи на Оптичните влакна. 

6.3 Не използва Оптичният чифт /оптичното влакно/ по начин, който би влошил 

характеристиките на другите влакна и/или услуги или би довел до прекъсване или смущение, 

влошаване или деградация на използването на другите влакна в кабела, съответно на 

Съпътстващите услуги; 

6.4 Не инсталира оборудване, което не съответства на международно приетите 

телекомуникационни стандарти ITU/EC; 

 

7. Общи задължения  

7.1 Всяка Страна носи отговорност за осигуряване и поддръжка на своите собствени линии и 

други телекомуникационни съоръжения, намиращи се в неговата мрежа и откъм неговата 

страна на ODF на Доставчика. Доставчикът има право да свързва/прекъсва съединителните 

кабели към/от страната на ODF на Оператора в случай на обявена и съгласувана поддръжка. 

7.2 Доставчикът е получил и ще използва търговски разумни усилия, за да поддържа в добро 

състояние, и ще гарантира, че всички трети лица, с които е сключил споразумения за целите 

или използването на част от или на цялото Тъмно влакно, са получили и ще поддържат всички 

необходими съгласия, одобрения, лицензи и други одобрения, както държавни, така и частни, 

които са необходими (към датата на изпълнение), за да се разреши на Доставчика да изпълни 

задълженията си по настоящото Споразумение и за да се разреши на Оператора и на подобни 

трети страни да имат достъп и да могат да ползват Тъмното влакно. 

 

8. Цени  

8.1 По силата на условията на настоящото Споразумение Оператора заплаща на Доставчика 

цена (наричана общо “Цена”), както е посочено по-долу:  

8.1.1 Размер на цената за право на ползване на едно Оптично влакна по Трасето в 

продължение на целия Срок на Действие е в размер на ………………..лв. (…………………………….. лева) 

на метър, без ДДС  - месечна наемна цена при обща дължина на трасетата, съгласно 

Приложение № 2, неразделна част от настоящото споразумение.  

Точната дължина на Трасето се определя чрез измервания и се посочва в приемо-

предавателния протокол, за приемане на тъмното влакно. 

8.1.2 Цена за Поддръжка на година, съгласно член 4.1,  в размер на  5% (пет процента) от 

пълния размер на възнаграждението  за целия период на Договора (“Такса за O&M").   

8.1.3 Допълнителна еднократна такса за присъединяване в една точка от едно наето трасе, 

преминаващо през населено място в съществуваща шахта с муфа или резерв за такава на 

оптичният кабел, която е в размер от 600 (шестстотин) лева без ДДС. 

Точките за допълнително присъединяване се описват в т. 1.3 от Приложение №1. 
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8.1.4  Еднократна такса за активиране на услугата, която е в размер от 600 (шестстотин) лева 

без ДДС. 

 

9 Плащане и фактуриране 

9.1 Цената за Неотменимото право на ползване е дължима и платима от Оператора към 

Доставчика на всяко 10 (десето) число от текущия календарен месец след получаване на 

фактура за дължимата сума.  

9.2 Цената за  поддръжка се заплаща от Оператора в началото на всяка година от срока на 

договора до 10 (десето) число от текущия календарен месец след получаване на фактура за 

дължимата сума. 

9.3 В месечната наемна цена посочена в т.9.1. от настоящото споразумение е включено 

следното: 

- цена за ползване; 

9.4  В допълнителна еднократна такса за присъединяване посочена в т.8.1.3 са включени 

следните дейности:   

-  локализиране; 

-  разкриване на зарита шахта;  

-  формиране на кабел в шахта;  

-  присъединяване в съществуваща или направа на нова муфа към активен кабел на ДА ЕУ 

9.5 В таксата за активиране на услугата посочена в т.8.1.4. от настоящото споразумение е 

включено следното: 

- инсталационна такса за начална и крайна точка; 

- месечната цена според броя на дните на ползване 

 

10 Тестове и предаване  

10.1 Предаването на   Оптичните влакна /оптичен чифт/ се потвърждава с двустранно подписан 

Приемо-предавателен протокол - по един за всяка от страните. 

10.2 За Приемане на Оптичните влакна /оптичен чифт/ Доставчикът ще осигури измерване и 

тестване на същите. Операторът има право да извърши собствени измервания за своя сметка, 

но не по-късно от 5 работни дни след покана от Доставчикът за приемане на съответния 

участък. 

10.3. Ако в срока по т. 10.2 не бъде подадено обосновано възражение от страна на Оператора, 

Участъкът се счита за приет. 

10.4 Допълнителното присъединяване в точки по трасе се извършва след измерване на 

Оптичните влакна /оптичен чифт/ по т. 10.2 и за него не се правят измервателни протоколи. 

 

11 Непреодолима сила 

11.1 Никоя от Страните не носи отговорност за неизпълнение на настоящото Споразумение в 

случай на природни бедствия, бунтове или обществени безредици, война или военни операции, 

национални или местни извънредни ситуации, действия или противоправно бездействие на 

правителството, или други компетентни власти, индустриални спорове от какъвто и да е вид (в 

който не участват служители на Страната), пожар, мълния, експлозия, наводнение, свлачище и 

изключително сурови климатични условия и/или друга причина, която е извън контрола на 

Страната и всяко такова събитие или обстоятелство. 

11.2 Страната, която първо е засегната от Непреодолима Сила, незабавно уведомява другата 

Страна относно очакваната степен и продължителност на невъзможността й да изпълни или 

забавата за изпълнението на настоящото Споразумение. 

11.3 При прекратяване на действието на Непреодолимата Сила, Страната, която първа е била 

засегната от Непреодолимата Сила, уведомява своевременно другата Страна за това. 

11.4 В случай, че възникването на Непреодолима Сила доведе до забава в Крайния Срок за 
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Предаване, Доставчикът има право да удължи Крайния Срок на Предаване за период, 

съответстващ на периода на продължителност на Непреодолимата сила. Страните полагат 

всички усилия да постигнат съгласие относно промяната на крайните срокове и да 

формализират промяната чрез нанасяне на корекции в настоящото Споразумение. 

 

12 Отговорност за Разрешителни /Спазване на Закона  

Всяка от Страните гарантира, че е получила всички пълномощия, лицензи и/или разрешителни, 

необходими за изпълнението на настоящото Споразумение. Страните са длъжни винаги да 

спазват разпоредбите и ограниченията, които се съдържат в тези пълномощия, лицензи и 

разрешителни.  

 

13. Срок на Действие  

13.1 Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването на Приложение № 2

 „Приемо-предавателен протокол ”  и е за срок от ………………………(…………………..) месеца. 

 

14 Прекратяване 

14.1 Този Договор се прекратява с изтичане на срока по чл.13. 

14.2 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане срока по чл.13, в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмен вид; 

2. при настъпване на събития от непреодолима сила, съгласно чл.11 на Договора; 

3. едностранно, с 7 (седем) дневно писмено предизвестие от Оператора до Доставчика, при 

забава от негова страна да активира Услуга повече от 45 (четиридесет и пет) дни; 

4. едностранно, с 90 (деветдесет) дневно писмено предизвестие на всяка една от страните 

до другата Страна в следните случаи: 

4.1. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от Страните; 

4.2. по силата на акт на правораздавателен или компетентен регулаторен орган, който 

ограничава или отнема правомощията или дейностите на една от Страните. 

14.3 В случай, че Операторът желае да прекрати Услуга преди изтичане на първоначално 

уговорения срок, то той може да заяви закриване на Услугата с 30 (тридесет) дневно писмено 

предизвестие, като дължи на Доставчика неустойка в размер на месечните цени за срок от 12 

/дванадесет/ месеца.  

 

15 Представители на Страните  

Страните упълномощават надлежно един или повече представители за работата по настоящото 

Споразумение.  

Смяната на Представителите изисква изпращането на писмено уведомление до другата Страна.   

С настоящото Споразумение, страните определят следните представители:  

 

За Доставчика: 

Уведомленията от общ характер се изпращат до:   

Росен Цветков 

гр. София, п.к.1853, кв. Челопечене 

e-mail: office@dpssv.com  

  

Лицето за контакт по търговски въпроси е: 

Росен Цветков 

mailto:office@dpssv.com
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Мобилен: +359 888 353 000 

e-mail: rosen.tsvetkov@dpssv.com 

 

Лицето за контакт по въпроси свързани с фактуриране е: 

Мариела Илиева 

Мобилен: +359879538451 

e-mail: m.ilieva@dpssv.com 

 

Лицето за контакт по технически въпроси е: 

Тодор Живков 

Мобилен: +359 878208204 

 

e-mail: t.zhivkov@dpssv.com 

 

За Оператора: 

 Уведомленията от общ характер се изпращат до:  

 

……………………………….. 

Мобилен: ……………………….. 

e-mail: ……………………………….. 

 

Лицето за контакт по търговски въпроси и фактуриране е: 

……………………………….. 

Мобилен: ……………………….. 

e-mail: ……………………………….. 

 

Лицето за контакт по техническите въпроси е: 

……………………………….. 

Мобилен: ……………………….. 

e-mail: ……………………………….. 

 

16 Неустойки 

16.1. В случай на забава в плащането на договорения наем, ОПЕРАТОРА дължи на ДОСТАВЧИКА 

неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден от дължимата месечна наемна 

цена, но не повече от 20% от стойността на споразумението за времето, за което е сключено 

настоящото. 

 

16.2. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата Страна за вреди, които не са пряка и 

непосредствена последица от увреждането. За целите на Споразумението, вреди, които не са 

пряка и непосредствена последица от увреждането включва, но не се ограничава до, загуба на 

приход, загуба на печалба, очаквани спестявания, бизнес или клиентела на дружеството, загуба 

или увреждане или унищожаване на данни. 

16.3. В случай, че не бъдат спазени сроковете за ремонт и/или нивата за наличност на услугите 

съгласно Приложение № 3, Доставчикът предоставя на Оператора компенсации, като процент от 

Годишната цена за Съпътстващи услуги, за засегнатите елементи, съгласно Приложение № 3. 
 

17 Поверителност 

17.1 Страните нямат право да разкриват никаква информация, свързана с настоящото 

mailto:m.ilieva@dpssv.com
mailto:t.zhivkov@dpssv.com
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Споразумение, пред ежедневници, списания или други печатни или аудиовизуални медии без 

предварителното писмено съгласие от страна на упълномощените представители на другата 

Страна; като се има пред вид, че настоящия член не възпрепятства Страните да отговарят на 

обичайни въпроси от пресата или частни или обществени изявления на волята в процеса на 

извършване на бизнес дейности, при условие, че такива изявления съответстват на 

формулировката на взаимно съгласувано прессъобщение.   

17.2 Настоящото Споразумение и цялата поверителна информация във връзка с настоящото 

Споразумение (“Информация”) се запазва поверителна и не се разкрива изцяло или частично 

освен на членовете на ръководството, директорите и управителите, служителите, посредниците 

или представителите на Страната или Свързаните Лица, за които тази информация е необходима 

за провеждането на преговори, сключване и изпълнение на Споразумението. Освен това, всяка 

от Страните се задължава да информира горепосочения персонал относно поверителния 

характер на информацията и да го инструктира да се отнася към информацията в съответствие с 

условията на настоящия член. Никаква част от информацията в настоящото Споразумение, не 

възпрепятства разкриването на информация от Страните:  

17.2.1 В случай на съдебно нареждане или нареждане от страна на орган от държавната 

администрация;  

17.2.2 Която е обосновано изискана във връзка с използването на правни мерки, правото за 

които е предоставено на Страните по силата на настоящото Споразумение;  

17.2.3 На правен съветник или независими одитори на Страните. 

17.3 Въпреки това, горепосоченото задължение за запазване на поверителност, не важи за 

която и да е част от информацията, която: 

17.3.1 Вече е била доброволно предоставена на получаващата Страна;  

17.3.2 Е била или е станала публично достояние без вина на получаващата Страна;  

17.3.3 Получаващата Страна е придобила от трета страна, упълномощена да разкрие 

информацията на получаващата Страна без задължението за запазване на поверителност;  

17.3.4 Е била самостоятелно изготвена от една от Страните;  

17.3.5 Е одобрена за публикуване чрез предварително писмено разрешение, предоставено от 

държателя на информацията. 

17.4 Задължението за запазване на поверителността остава в сила за период от 2 (две) години 

от изтичането или прекратяването на настоящото Споразумение.  

17.5 Настоящият член не касае информацията, която Страните са длъжни да публикуват в 

съответствие с разпоредбите на Приложимото Право. Страните работят заедно и се информират 

една друга за своите задължения по отношение на информацията преди публикуването на 

информация от какъвто и да е характер. 

17.6 Настоящият член не касае задълженията на Доставчика по изпълнението на сключените 

договори с ДАЕУ, цитирани в Преамбюла. 

 

18 Изменения 

Всички изменения на настоящото Споразумение, включително изменения на настоящия член 

относно изискването за писмена форма, се извършват в писмена форма. Настоящата разпоредба 

е в сила за всички декларации, които трябва да бъдат изготвени в писмена форма по 

настоящото Споразумение.   

 

19 Уведомления 

Всички уведомления или цялата кореспонденция по настоящия Договор се извършва в писмена 

форма, изпратена с препоръчана поща или куриерски услуги и по електронна поща. 

Всяко уведомление или кореспонденция, изпратена по пощата, се счита за надлежно доставена 

в момента на доставка. Всяко уведомление, фактура или кореспонденция, изпратено по факс 

или електронна поща, се счита за доставено в момента на излъчването, ако е изпратено между 

09:00 часа и 17:00 часа, местно време в мястото на доставка; а ако не, в 09:00 часа на 

следващия ден. Ако очаквания ден на доставка е събота или неделя или национален празник в 

мястото на доставка, изпратеното уведомление или кореспонденция се счита за получено на 
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следващия ден, който е различен от събота или неделя или официален празник. За доказване на 

изпращането е достатъчно да се представи автоматично генерираното съобщение от факс 

апарата на изпращача, потвърждаващо, че всички страници са излъчени или указващо 

идентификационния номер на получателя.  

Всяка от Страните има право да промени адреса и факс номера, посочени в член 15 след 

изпращане на уведомление до другата Страна. 

В случай че уведомлението трябва да бъде изпратено по пощата и по електронен път, обратната 

разписка е от съществено значение. 

 

Адрес на Доставчика:   

гр. София, п.к 1853, кв.  Челопечене 

e-mail: office@dpssv.com  

   

Адрес на Оператора:  

……………………………………………………… 

 

e-mail: ……………………………………………………… 

 

 

20 Приложения 

Приложенията, изброени по-долу, представляват неразделна част от Настоящото Споразумение: 

Приложение № 1 „Спецификация на Оптичното влакно”;  

Приложение № 2 „Приемо-предавателен протокол ”; 

Приложение № 3  „Поддръжка и договорено ниво на обслужване“. 

 

        

Настоящото Споразумение се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от Страните. 

 

За Доставчика: ………………………….…     За Оператора: ......................... 

       

                            Росен Цветков,                                                                   ……………………….,  
 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ССВ“ ЕАД                                          УПРАВИТЕЛ НА ………………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Споразумение № ………………/………….20……….год. 
ОПИСАНИЕ НА ТЪМНОТО ВЛАКНО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ДОСТАВЧИКА 
 

 
1. Описание – доставка на Тъмно влакно: 
 
Право на ползване върху едно Тъмно влакно по дължината на Трасето, описано по-
долу, ще бъде предоставено от ДОСТАВЧИКА на ОПЕРАТОР в съответствие с условията, 
изложени по-долу. 
 
1.1. Дължина на Трасето и затихване. 
 
Таблица 1 

Трасе № Крайни точки Дължина** 
[m] 

G.652 затихване 
стойностиλ=1310/1
550dB* 

1 БП ………………. – БП …………….. 35 383 12,806 /7,579 
 
* стойностите на затихване са средните стойности и могат да варират 
** стойностите на дължините са средни и могат да варират 
 
1.2. Локации на ТВ: 

№ Крайни точки Адрес GPS координати 

1.1 БП …………  гр. …… бул. …………… ………………. 

1.2 БП …………  с. ………….. Ул……… ……………….. 

 
 

1.3. Точки на допълнително присъединяване 

№ Населено място Шахта номер GPS координати 

1 - - - 

1.4. Схема на свързване 
 

1.4.1.  
 

БП………. БП ………...

19 19

Ш ……….

 
 
 

 
2. Характеристики на Тъмното Влакното  
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Вид на влакното:SM / G652, производител:HES cablo 
 
 
3. Допълнителни изисквания 
 
 
3.1. Всички работи по изграждане, инсталиране и строеж ще бъдат извършени в 

съответствие със Закона за устройство на територията, както и цялото приложимо 
законодателство и стандарти, които са в сила към момента на изпълнение. 

 
 
3.2. Всяко сплайсване в муфите, оптичните разпределители и др. трябва да бъде 

извършено в съответствие с цветния код на OFS, като всички кабели, тръби, влакна 
и др. трябва да бъдат ясно маркирани с номер, посока, име и т.н. 

 
 
3.3. В случай че се използва кабелната мрежа на трета страна, ДОСТАВЧИКЪТ трябва да 

предостави декларация за сключен договор между ДОСТАВЧИКА и тази трета страна 
за Правото на ползване на това имущество поне за Срока на Споразумението и че 
ДОСТАВЧИКА има право да го предоставя на трета страна като 
ОПЕРАТОРА.ДОСТАВЧИКЪТ гарантира същото или по-добро ниво на обслужване от 
това по съответното Приложение(я) към Споразумението. 

 
 
3.4. Всички измервания на оптичните влакна трябва да бъдат предадени на ОПЕРАТОРА 

в електронен формат, на хартиен носител и под формата на обобщение, след като 
измерването бъде подписано от двете Страни. Измервания ще бъдат направени и в 
двете посоки, за 1310nm и 1550nmдължини на вълната. Резултатите ще бъдат 
приложени към Приемо-предавателен протокол и ще включва рефлектограми за 
всяко Тъмно влакно и в двете посоки, средния брой заварки, конектори и 
затихване. 

 
 
3.5. Всички необходими разрешения и документи (Оторизации), изисквани съгласно 

българското законодателство за оперирането с ТВ по настоящото Приложение, ще 
бъдат предоставени от ДОСТАВЧИКА преди приемането. 

 
 
3.6. В случай, че ОПЕРАТОРЪТ установи, че реалната дължина на Трасето/-ата, се 

различава от посочената в по-горе в настоящото Приложение, то възнаграждението 
за Правото на ползване ще бъде съответно променено в съответствие с 
установената разлика. Ако обаче реалната дължина на някое от Трасетата е с 
повече от 5% в сравнение с посочената по-горе в Приложението, то 
възнаграждението за Правото на ползване ще се увеличи с 5%, с което условие 
ДОСТАВЧИКА се съгласява с подписване на Споразумението. 

4. Карти на трасетата 
 
4.1  БП ………….. – БП ……………., в приложен файл: …………………… .kml 
 
 
 
За Доставчика: ………………………….…     За Оператора: ......................... 
       
                            Росен Цветков,                                                                     ……………………..,  
 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ССВ“ ЕАД                                        УПРАВИТЕЛ НА „…………..………..…“   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Споразумение №…………………/…………..20……. год. 
 

ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 

 
Днес, ………………………….20………г., Росен Цветков, представител на ДОСТАВЧИКА 
предаде, на ……………………………, представител на ОПЕРАТОРА  прие два броя 
оптични влакна за следните трасета: 
 
 
1.1.  Описание на оптичните трасета 

 

No Начална  
точка А 

Крайна  
точка Б 

Дължина, км. 
Тип 

влакн
а 

1 БП ……….. БП ………….. 35,383 G.652 

 
 
1.2. Измерени параметри на влакната 
 
За участък № 1 
ODF A 
№ 
влакно 

Тип 
влакно 

Дължина 
км. 

Затихване 
1310 nm 
А -> Б, dB 

Затихване 
1550 nm 
А -> Б, dB 

Затихване 
1310 nm 
Б -> А, dB 

Затихване 
1550 nm 
Б -> А, dB 

ODF Б 
№ влакно 

 G.652 35,383 12,859 7,648 12,754 7,511  
 
Оптичните влакна отговарят на препоръки на ITU-T с посочените по-долу характеристики: 
 
Geometrical Properties 

  G.652 G.655 

Mode field diameter at 1310 n (µm) 8,6-9,5  
 0,6 

[8-11] ± 0,7 (1550 nm) 

Cladding diameter (µm) 125 ± 1 125 ± 1 
C 
ating diameter 

(µm) 245 ± 10  

Mode field non circularity (%) ≤ 6  
Cladding non circularity (%) ≤ 1 ≤ 2 
Core/cladding concentricity error (µm) ≤ 0,6 ≤ 0,8 
Cladding/co 
ting concentri 
ity error 

(µm) ≤ 15  

Optical Properties 

Cut-off-wavelength (Cabled Fibre) (nm) cc < 1260 ≤ 1450 
Attenuation: 
Maximum value between 1285 and 1330 nm (dB/km) 0,35 0,4 (1625 nm) 
Maximum value at 1550 nm (dB/km) 0,3 0,35 
Attenuation uniformity (local default) (dB) ≤ 0,1  
Chromatic dispersion: 
between 1285 and 1330 nm (ps/nm.km

) 
≤ 3,5 - 
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at 1550 nm (ps/nm.km
) 

≤ 19 ≤ 10 (1530-1565 nm) 

Polarisation Mode Dispersion: (ps/√km) ≤ 0,2 ≤ 0,2 

 
Mechanical Properties 

Proofstrain (minimum duration 1s) GPa ≥ 0,69 ≥ 0,69  
Macro bend test (additional loss at 1625 nm 
100 turns on 30 mm diameter mandrel) (dB) ≤ 0,1 ≤ 0,5 (nm) 

 
 
 
 
За Доставчика: ………………………….…     За Оператора: ......................... 
       
                            Росен Цветков,                                                                   ………………………,  
 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ССВ“ ЕАД                                       УПРАВИТЕЛ НА „…………………….….“  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към Споразумение №…………………/……………….20……………. год. 

ПОДДРЪЖКА И ДОГОВОРЕНО НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ 

 

1. Определения  

Следният списък с определения допълва списъка с определения, описан в Раздел 1 на 
основното тяло на Споразумението, като термините, изброени по-долу, ще се използват и 
ще имат значението, дадено им в това Приложение. 

„Услуга (услуги) по поддръжка” означава превантивни, корективни и спешни услуги по 
поддръжка (оттук нататък наричани "(Услуга по) Превантивна поддръжка" и/или "(Услуга 
по) Корективна поддръжка", и/или "(Услуга по) Спешна поддръжка", всяка от които 
включва дейностите, посочени по-долу) по отношение на ТВ, предоставено за ползване от 
ДОСТАВЧИКА на ОПЕРАТОРА в съответствие с разпоредбите на Споразумението, или за 
всяка част от трасето/маршрута на Мрежата на ДОСТАВЧИКА, какъвто би могъл да бъде 
случаят, вкл. за целите на изпълнение на съответните изисквания, описани в 
Споразумението и в частност за Целите за ниво на обслужване, определени в чл. 13 по-
долу. 

„Период на измерване” означава дванадесетмесечният период от  RFS датата, както и 
всяка последваща година, през който се измерва наличността и достъпността на Услугата. 

„Повреда, не засягаща Услугата” означава всяка повреда, ремонт или състояние на 
Тъмното влакно, което не нарушава предоставянето на Правото на ползване на Услугите. 

„Повреда, засягаща Услугата” означава всяка повреда, ремонт или състояние на 
Тъмното влакно (или риск за повреда, ремонт или състояние), засягащо предоставянето на 
Правото на ползване на Услугата и регистрирано от ДОСТАВЧИКА или ОПЕРАТОРА въз 
основа на доклад за инцидент. За да бъде избегнато всяко съмнение, повреди, засягащи 
Услугата поради Форсмажор, повреда на оборудването на ОПЕРАТОРА или такива, които са 
пряк и непосредствен резултат от действията или бездействията на ОПЕРАТОРА или на 
служителите, агентите, подизпълнителите на ОПЕРАТОРА или трети лица под негов контрол, 
ще се считат и се третират като Повреди, незасягащи Услугата, без значение дали е издаден 
доклад за инцидент или не. 

„Повреда” или „Инцидент“ означава Повреда, засягаща Услугата и/или Повреда, не 
засягаща Услугата, съгласно контекста. 

 

2. Поддръжка на Мрежа и Трасе(та) 

2.1. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен и отговорен неговата Мрежа и Трасе(та) да се поддържат в 
ефективен работен режим и в съответствие с приложимите закони, промишлени стандарти 
и Споразумението. 

2.2. В допълнение на упоменатото по-горе в чл. 2.1, ДОСТАВЧИКЪТ единствен ще бъде 
отговорен за воденето на преговори, изпълнението и администрирането на договорите, 
свързани с поддръжката и ремонта на неговата Мрежа и Трасе(та), където това е 
необходимо, за да гарантира, че те функционират в съответствие с Целите за ниво на 
обслужване, определени в по-долу в настоящото Приложение. Освен това, ДОСТАВЧИКЪТ 
ще носи отговорност за персонала си, отговарящ за поддръжката на неговата Мрежа и 
Трасе(та). 

2.3. Ако съществува фактор, който може да наруши целостта и/или функционирането на 
Мрежата му и Трасето(-ата), ДОСТАВЧИКЪТ трябва да започне и да координира планирана 
поддръжка, която може да включва прекъсване на цялото или на някоя част от Тъмното 
влакно, включително и това, предоставено за ползване на ОПЕРАТОРА. ДОСТАВЧИКЪТ ще 
даде на Потребителя писмено предизвестие от 10 (десет) дни преди започване на 
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планираната операция по поддръжка, указващо времето за провеждане на дейността по 
поддръжка и обхвата й. 

2.4. В случай на прекъсване на Услугата поради Форсмажор, ДОСТАВЧИКЪТ трябва да 
положи усилия Услугата да бъде възстановена толкова бързо, доколкото разумно е 
възможно, в съответствие с условията от чл. 12 от основното тяло на Споразумението. 

2.5. ДОСТАВЧИКЪТ трябва да извърши всички Услуги по поддръжка по отношение на 
Тъмното Влакно, включително Превантивна поддръжка, които ДОСТАВЧИКЪТ смята за 
необходими за гарантирането на правилното функциониране на Мрежата му. 

2.6. Операторът няма право без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА да 
осъществява каквато и да било намеса в Мрежата на ДОСТАВЧИКА, да извършва каквито и 
да било ремонти или поддръжка на Мрежата на ДОСТАВЧИКА, или да се договаря с трето 
лице да бъдат извършени ремонти или поддръжка на Мрежата на ДОСТАВЧИКА. Без да 
противоречи на предвиденото в предходното изречение и единствено в случай на допуснати 
повече от две в рамките на еднo тримесечие нарушения на задълженията на ДОСТАВЧИКА 
относно целите за нивото на обслужване/ достъпност на Услугата, посочени по-долу, 
ОПЕРАТОРЪТ има право да поиска, а ДОСТАВЧИКА не може немотивирано да откаже, 
извършването на необходимите Услуги по поддръжка от страна на ОПЕРАТОРА. В такъв 
случай, ДОСТАВЧИКЪТ ще окаже необходимото съдействие и ще обезщети ОПЕРАТОРА за 
разумно направените разходи. 

2.7. Както е упоменато и по-горе, Повреди, които са директен резултат от Форсмажор, 
действия или бездействия на служителите, агентите, подизпълнителите на ОПЕРАТОРА и 
други трети лица, контролирани от ОПЕРАТОРА или които са директен резултат от 
функциониране или нефункционирането на Оборудването на ОПЕРАТОРА, са Повреди, 
незасягащи Услугата. Вземайки под внимание упоменатото в предишното изречение, 

2.7.1 ОПЕРАТОРЪТ няма да инсталира каквото и да е Оборудване, което да се използва в 
Мрежата на ДОСТАВЧИКА  или да използва по какъвто и да е начин каквото и да било 
Оборудване, което да поврежда или да пречи на функционирането на Мрежата на 
ДОСТАВЧИКА. За избягване на всяко съмнение, ОПЕРАТОРЪТ ще използва Оборудване, 
което е одобрено съгласно приложимите изисквания на действащото законодателство. 

2.7.2 ОПЕРАТОРЪТ ще носи отговорност за действията и бездействията на своите 
служители, агенти, или подизпълнители, както носи отговорност за собствените си действия 
и бездействия. 

2.7.3 В случай на Форсмажор, ще са приложими действията и последиците, упоменати в 
член 12 от Споразумението. 

2.8. Ако Тъмното влакно, предоставено за ползване на ОПЕРАТОРА съгласно 
разпоредбите на Споразумението, изисква възстановяване, подмяна или поправка, 
дължаща се на нарушение или неизпълнение на чл. 2.7.1 или чл. 2.7.2 по-горе, то такова 
възстановяване, подмяна или поправка трябва да бъде извършено от ДОСТАВЧИКА изцяло 
за сметка на ОПЕРАТОРА, в съответствие с приложимите към съответния момент часови 
ставки и суми за материали (Резервна част, инструменти и оборудване, както са упоменати 
в настоящото Споразумение) на ДОСТАВЧИКА, както и приложимите данъци. 

3. Телефонен център  

3.1. ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави Телефонен център, който е помощен клиентски център 
за целите на това Приложение и е на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, на 
който ОПЕРАТОРЪТ може да докладва за повреди по Тъмното влакно, предоставено му за 
ползване съгласно клаузите на Споразумението, по телефон и да потвърждава по факс 
и/или електронна поща. 
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3.2. Телефонният център ще бъде следният за Страните по настоящото Споразумение: 

• Телефонен център на ДОСТАВЧИКА:  

Първо ниво 

NOC SSV 

e-mail:noc@dpssv.com 

 

Второ ниво 

Тодор Живков 

Мобилен: +359 878208204 
e-mail:t.zhivkov@dpssv.com 

 

• Телефонен център на ОПЕРАТОРА: 

Имейл: …………………………… 

Телефони: …………………… 

3.3. Телефонният център за клиенти ще: 

• Получава и регистрира обаждания от ОПЕРАТОРА; 
• Се обажда на дежурните инженери по поддръжката; и 
• Регистрира и приключва работа по trouble ticket-и със съгласието на ОПЕРАТОРА. 
 

4. Докладване 

След получаване на обаждане, където това е приложимо, и регистрирането на trouble ticket, 
ДОСТАВЧИКЪТ ще издаде доклад за Инцидент, описващ: 

• справка за Инцидента; 
• времето, по което Инцидентът е обявен; 
• времето, в което Услугата е възстановена; 
• действията, предприети от ДОСТАВЧИКА, 
• приключването на заявката за Инцидента.  
 
5. Резервни части 

Освен ако не е упоменато друго по настоящото Приложение, Резервните части ще бъдат 
осигурени от ДОСТАВЧИКА за негова собствена сметка. 

6. Инструменти и оборудване 

ДОСТАВЧИКЪТ ще отговаря за предоставянето за негова собствена сметка освен ако не 
бъде упоменато друго в настоящото Приложение, на всички обичайни инструменти и 
Оборудване, необходими за извършването на Услугите по поддръжка по това Приложение. 
Те включват, без да са ограничени до: 
• Превозни средства; 
• Оборудване за извършване на изкопни дейности и прокопаване на канали; 
• Оборудване за тестване; 
• Инструменти за сплайсване и ремонт на оптични влакна; 
• Обичайни механични и електрически инструменти. 
7. Превантивна поддръжка 

7.1. Описание  
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Превантивната поддръжка включва всички дейности, целящи предпазването на Тъмното 
влакно, предоставено за ползване, от предвидими вреди и включва която и да е от 
дейностите, изброени по-долу: 
• Маркиране на Трасето с адекватни предупредителни знаци в зависимост от 
местоположението; 
• Поддръжка на актуална документация и чертежи, включително подробни карти на 
Трасето, разположение на обекта и административна информация; 
• Връзка с местните собственици на земя, правителство и власти с оглед осигуряване 
на познаваемост на Трасето и достъп до него; 
• Връзка с трети лица, чиято дейност може да засегне Мрежата на ДОСТАВЧИКА, 
включително надзор на строителните проекти и разрешителните за строеж; и 
• Управление на трети лица, които извършват строителни работи в близост до Мрежата 
на ДОСТАВЧИКА, включително предоставяне на информация и съвети на трети лица, като 
и срещи на място с изпълнители. 
 

7.2. Рутинно наблюдение 

ДОСТАВЧИКЪТ ще извършва рутинно наблюдение на своята Мрежа и Трасе(та), с особен 
акцент върху области с висок риск: 

• Визуално инспектиране (където е възможно) на Мрежата на ДОСТАВЧИКА ще се 
извършва на регулярни годишни интервали, като ще се търсят видими знаци за вреди, които 
могат да засегнат Мрежата  или Трасето(-ата) на ДОСТАВЧИКА. 

• Проверка на шахтите в търсене на видими повреди, дефекти или друг проблем, като 
следи от вмешателство, повреди заради гризачи или наводнения. Инспекциите ще се 
извършват веднъж годишно за откритите (видими) шахти. В области с особено големи 
рискове могат да бъдат планирани и по-чести проверки в зависимост от местната оценка на 
риска. 

8. Корективна поддръжка 

8.1. Описание 

Корективната поддръжка включва всички ремонти, изисквани за общата поддръжка на 
Мрежата на ДОСТАВЧИКА, вследствие на открити Повреди или вреди, които все още не са 
засегнали работата на ОПЕРАТОРА и Услугата. Корективната поддръжка цели да поправи 
такива Повреди. 

8.2. Корективна поддръжка 

Корективната поддръжка ще се извършва според сериозността на Повредата или вредата и 
нейните вероятни последици. 

• В случай на риск от бързо влошаване параметрите на Услугата ТВ, ремонтите ще се 
извършват възможно най-бързо в координация с ОПЕРАТОРА; 
• В други случаи, ремонтите ще се извършват като „Планирани дейности”. 
 

9. Услуги по спешна поддръжка 

ДОСТАВЧИКЪТ ще извършва Услугите по спешна поддръжка във връзка с всякакви дефекти, 
ремонти или състояния, които излагат Тъмното влакно на непосредствен риск и където 
забавянето вероятно би причинило допълнителен риск за Услугата, Страните или трети 
лица. 

 

10. Класификация на повредите 
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Както е посочено по-горе, повредите могат да бъдат или Повреди, засягащи Услугата, или 
Повреди, не засягащи Услугата: 

• Повредите ще се класифицират от ДОСТАВЧИКА според тяхната сериозност или като 
Повреда, засягаща Услугата, или като Повреда, засягаща Услугата. 
• Всяко друго събитие, което няма неблагоприятен ефект върху Услугата, ще се разглежда 
като „Планирани дейности”. 
• В случай на Повреда, засягаща Услугата, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да посвети изцяло 
ресурсите си по всяко време, за да реши проблема, а ОПЕРАТОРЪТ се задължава да оказва 
подходящо съдействие на ДОСТАВЧИКА по всяко време. 
 В случай на Повреда, не засягаща Услугата, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да посвети 
изцяло ресурсите си в Работно време, за да разреши проблема, а ОПЕРАТОРЪТ се задължава 
да оказва подходящо съдействие на ДОСТАВЧИКА в Работно време. 
 

11. Ремонт на място 

При уведомяване за повреда от страна на Телефонния център за клиенти, дежурните 
инженери по поддръжката (включително екипи от подизпълнители) ще извършват следните 
дейности на мястото, където е засечена повредата: 

• Идентифицират толкова точно, колкото е възможно, местоположението на повредата по 
Трасето; 
• Свързват се по подходящ начин със собствениците и/или местните власти, за да получат 
законен достъп до Трасето, ако е приложимо; 
• Извършват временни ремонти или окончателно отремонтират, ако е уместно; 
• Документират промените и предоставят съответната писмена обратна връзка към 
Телефонния център за клиенти; 
• Предлагат окончателно отремонтиране, ако е приложимо; 
• Ремонтната интервенция трябва да бъде планирана при спазване на следните принципи: 
Повреда, засягаща Услугата - Интервенция е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата 

Повреда, не засягаща Услугата - Интервенция е достъпна в рамките на следващите 48 
часа през Работно време 

• Класификацията на повреда като Повреда, засягаща Услугата, се извършва по отношение 
на приоритет по следния начин: 

Приоритет Класификация Време за мобилизация 

Приоритет 1 Спешен В рамките на 1 час от уведомяване 

Приоритет 2 Нормален В рамките на 4 часа от уведомяване 

Приоритет 3 Не спешен Мобилизация, когато планът на работа го позволява 

• Сериозността на Повредата може да се класифицира повторно от ДОСТАВЧИКА и 
ОПЕРАТОРА по време на ремонтните дейности според интервенцията на ДОСТАВЧИКА. 
Новата класификация ще определи действията, предприемани от този момент нататък до 
възстановяване на Тъмното влакно.  

• Целта на ремонтните дейности, включително Услугите за спешна поддръжка, е да се 
вложат подходящи усилия, за да се възстанови способността на ОПЕРАТОРА да използва 
Тъмното влакно. Това може да включва прилагане и на временни решения. Окончателният 
ремонт трябва да бъде планиран и извършен съгласно чл. 12: Планирани работи.  

 

 

12. Планирани работи 
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• Планираните работи по Тъмното влакно ще бъдат така организирани от ДОСТАВЧИКА, 
че да се минимизира тяхното влияние върху ОПЕРАТОРА и/ или Услугата. 
• Планираните работи, които съществено засягат ОПЕРАТОРА и/ или Услугата, ще бъдат 
извършвани в координация с ОПЕРАТОРА с най-малко 1 (една) календарна седмица 
предизвестие освен при спешни случаи. В такива случаи, ДОСТАВЧИКЪТ трябва да положи 
грижата на добрия търговец, за да намали неблагоприятния ефект върху ползването на ТВ 
от страна на ОПЕРАТОРА. 
• Планираните работи по Тъмното влакно не могат да бъдат с по-голяма продължителност 
от 24 часа на година, като продължителността на всеки един случай на Планирани работи 
не може да продължи повече от 2 часа. В случай на по-продължителни работи, дейността 
ще се счита за не планирана дейност и времето ще се отчита като време на недостъпност 
на услугата. 
 

13. Цели за нивото на обслужване 

Долната таблица описва целите за нивото на обслужване, които ДОСТАВЧИКЪТ ще се 
стреми да следва. 

Времето, определено по-долу, започва да тече в момента, в който ОПЕРАТОРЪТ уведоми 
ДОСТАВЧИКА за Повредата, в съответствие със Споразумението и по-специално с чл. 3 от 
настоящото Приложение. 

 

Предоставена 
услуга 

Дейност 
Цел за нивото на 
обслужване 

Център за 
обслужване на 
клиенти 

Достъпност 
24 часа/7 дни в 
седмицата/365 дни 
в годината 

Поддръжка на 
Тъмно влакно 

Време до временна поправка 
(незащитен кабел) – Повреда, 
засягаща Услугата 

< 8 часа 

Време до временна поправка – 
Повреда, не засягаща Услугата 

< 10 дни 

 
Време до окончателен ремонт на 
Тъмното влакно – Поправка, не 
засягаща Услугата 

< 20 дни 

Докладване Съобщаване на Инциденти 
48 часа след 
докладването на 
инцидента 

 
14. Неустойки и последици в случай на недостъпност на Услугата 

14.1. В случай че в рамките на период от 12 (дванадесет) календарни месеца, започващ 
от RFS датата (“Период на достъпност“), наличността на Услугата за дадено Трасе падне 
под определените по-долу стойности, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да заплати годишната 
неустойка на ОПЕРАТОРА, определена, както следва: 

 

Достъпност             Неустойка 

99,5 до 99,1% 200 Евро 

<99,1 до 98,1% 350 Евро 
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<98,1%  850 Евро 

14.2. В случай че стане ясно, че достъпността на Услугата падне под определените по-горе 
стойности преди изтичането на текущия Период на достъпност, съответната неустойка става 
незабавно изискуема. В допълнение и в случай, че достъпността на дадено Трасе падне под 
98% по време на трите месеца, следващите момента, в който неустойките по предходното 
изречение са станали изискуеми, Страните се задължават да намалят продължителността 
на Периода на достъпност по отношение на неизправната страна на период, не по-дълъг от 
три месеца. 

14.3. В случай че достъпността на Услугата падне под 95% по време на някой Период на 
достъпност или достъпността падне под 80% в рамките на един календарен месец, ще се 
счита, че ДОСТАВЧИКА е допуснал Съществено нарушение по смисъла на Споразумението 
и ОПЕРАТОРЪТ ще има право да прекрати едностранно Споразумението – изцяло или само 
по отношение на съответното Трасе, по преценка на ОПЕРАТОРА. В допълнение на правото 
на прекратяване, ОПЕРАТОРЪТ ще има право да получи неустойка в размер на 2000 (две 
хиляди) Евро.  

14.4. “Достъпност на Услугата“ ще се изчислява по следната формула: 

         З65*24-∑аi 

D = -------------------- *100% 

            365*24 

Където: 

D – Достъпност 365*24 - брой часове за година 

∑аi - общо време през годината, когато не е имало прекъсване, терминът “общо време" ще 
означава сума от минутите, изчислявани в часове. 

Достъпността на Трасето и предвидените неустойки не се влияят от задълженията за целите 
на нивото на обслужване по чл. 13 по-горе и изпълнението им. 

При изчисляване на ∑аi не се вземат под внимание, прекъсвания на услугата дължащи се 
на Непреодолима сила и планирани работи, в рамките на времето по чл. 12 по-горе. 

 

За Доставчика: ………………………….…     За Оператора: ......................... 

                            Росен Цветков,                                                                   ……………………..,  

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ССВ“ ЕАД                                            УПРАВИТЕЛ НА „…………………....“  

   


