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ДОГОВОР №………………./…………………..г. 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА 

 

Днес, ___.___.20…….. г., 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: 
……………………………………………….., вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията с ЕИК …………………… ДДС номер BG……………………… представлявано от 
…………………………….- управител от друга страна и наричано по-долу за краткост “Клиент”, 

Поотделно всяко наричано „Страна“, а заедно „Страни“ 

 

ПРЕАМБЮЛ 

 

(А) ПРЕДВИД ТОВА, че Доставчикът е сключил с Държавна агенция „Електронно управление“ 
(ДА ЕУ), след проведена процедура по ЗОП, договори за поддържка и експлоатация на 
електронни съобщителни мрежи на ДА ЕУ (№99/22.11.2018г. и №100/22.11.2018г.), по проект 
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством изграждането на 
критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" - Северна и Южна 
България", във връзка с което действа с правото да предостави възмездно и срочно Услуга, 
пренос на данни 1G по следното трасе: 

 

т.А. Български пощи Ловеч – т.Б. Български пощи Тетевен  

 

(Б) ПРЕДВИД ТОВА, че Клиента има интерес към ползване на Услуга по трасето, предмет на 
настоящото Договор, и Доставчикът е изразил своето желание да предостави под наем Услуга 
на Клиента.  

С оглед на гореизложеното, с настоящия Договор Страните се споразумяха, Доставчикът да 
предостави на клиента услуга тип Layer 2 VLAN. 

 

1.ДЕФИНИЦИИ 

Термините и изразите, записани с главни букви в настоящия Договор, имат значение, което 
съответства на дадените по-долу дефиниции, освен ако не е посочено друго:  

1.1. „Услуга” е Електронна съобщителна услуга за пренос на данни, предоставена съгласно този 
Договор от  Доставчика на  Клиента описана в Приложение № 1 „Технически характеристики“ 

1.2.  „Трасе” – означава трасето посочено в т. А и т. Б от преамбюла на този договор, по което 
са положени Телекомуникационни Кабелни Линии осигуряващи свързаността между двете точки. 
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1.3. „Активиране” – означава присъединяване на мрежата на Клиента и конфигуриране на 
Услугата посочена в Приложение № 1 от страна на Доставчика.   

1.4. „Предаване” и/или „Приемане“ – означава предаването на Услугата на Клиента от страна на 
Доставчика, удостоверено от  Приложение №2 „Приемо-предавателен протокол“.  

1.5. „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.   

 

2.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

2.1 Срещу заплащането от страна на Клиента на  месечна наемна цена и при запазване на 
останалите разпоредби на настоящия Договор, Доставчикът:   

 Предоставя  Услуга за ползване под наем от Клиента  

 Се задължава да предостави съпътстващите услуги, дефинирани в Приложение 3.  

 

3.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

3.1. Права на КЛИЕНТА 

3.1.1. Да ползва Услугата 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, с качество и технически 
характеристики съгласно условията на този Договор. 

3.1.2. Да уведомява за проблеми, свързани с ползване на Услугата съответните контактни точки, 
описани в Приложение № 3 „Поддръжка и договорено ниво на обслужване“. 

3.1.3. Да подава жалби, сигнали, рекламации и предложения, свързани с ползване на Услугата. 

3.1.4. Да получава от ДОСТАВЧИКА в срока, съгл. т.4.8. сметки и фактури за дължимите 
плащания. 

3.1.5. Да заявява прекратяване на ползването на Услуга по този договор с писмена заявка най-
малко 60 (шестдесет) дни преди исканата дата за закриване на Услугата.  

3.2. Задължения на КЛИЕНТА 

3.2.1. Да подава своевременно заявка за Услугата на ДОСТАВЧИКА. 

3.2.2. Да осигурява за свързване към Услугата само крайни далекосъобщителни устройства с 
оценено съответствие, съобразно съществените изисквания на действащите нормативни актове. 
Да поддържа в изправност за своя сметка крайните устройства, свързани с мрежата на 
ДОСТАВЧИКА. 

3.2.3. Да оказва техническо съдействие на служителите на ДОСТАВЧИКА за гарантиране 
качеството на предоставяне на Услугата при локализиране на повреди по линията в крайните 
устройства и отстраняване повреди в крайните устройства. Времето за отстраняване на повреда 
в крайните устройства не се счита за прекъсване на Услугата. 

3.2.4. Да заплаща в обявения срок абонаментната цена за текуща поддръжка и обслужване на 
Услугата, както и за другите служебни и допълнителни услуги, които са посочени в заявката. 
Всяка страна поема собствените си банкови такси, други такси, комисионни и т.н. в тази връзка 
плащания. 

3.2.5. Да не разкрива и/или разпространява информация, предоставена от ДОСТАВЧИКА при 
или по повод сключването и изпълнение на този договор, освен ако страните не договорят друго. 
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3.2.6. Да уведомява ДОСТАВЧИКА за всяка промяна в данните за идентификация в 15 
(петнадесет) дневен срок от промяната. 

3.2.8. Да ползва Услугата само в съответствие със заявения тип и предназначение. 

3.2.9. Да заплаща цена за откриване на Услуга в срок в съответствие с клауза 3.4.1. 

3.3. Права на ДОСТАВЧИКА: 

3.3.1. Да получава в срок и изцяло дължимите суми за заплащане на Услугата. 

3.3.2. Да ползва достъп до местата за свързване на крайните точки в помещенията на КЛИЕНТА, 
в случай на планови и непланови прекъсвания, и провеждане на тестове (доколкото е 
приложимо). 

3.3.3. Да изисква необходимата информация и документи, свързана със сключване и изпълнение 
на договора. 

3.4. Задължения на ДОСТАВЧИКА: 

3.4.1. Да изпраща отговори по подадените заявки. 

3.4.2. Да предоставя Услугата с добро качество, като полага грижата на добрия търговец. 

3.4.3. Да поддържа мрежата си в състояние, осигуряващо непрекъснато нормално 
функциониране на Услугата в съответствие с техническите характеристики  описани в 
Приложение № 1, включително да извършва планови ремонти и реконструкции, профилактични 
дейности, свързани с поддържане, развиване и подобряване на Услугите. 

3.4.4. Да приема съобщения за прекъсвания и неизпълнение на техническите характеристики 
на предоставяната Услуга. 

3.4.5. Да отстранява заявените повреди по Услугата. 

3.4.6. Да изготвя в срок сметките за паричните задълженията на КЛИЕНТА, произтичащи от 
договора и да издава фактури за извършване на плащанията. 

3.4.7. Да осъществява контролни измервания на Услугата при поискване от КЛИЕНТА. 

3.4.8. Да оказва техническо съдействие за правилното ползване на Услугата, включване на 
крайните устройства на КЛИЕНТА, и експлоатацията на линиите и съоръженията на 
ДОСТАВЧИКА. 

 

4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

4.1. За осигурената и предоставена от ДОСТАВЧИКА Услуга, КЛИЕНТЪТ заплаща Месечна наемна 
цена в размер на …………….. (…………………) лв.. 

 Еднократна такса за активиране на услугата, която е в размер от …………………(…………………..) 
лева. 

4.3. Цената за откриване на Услуга (еднократна инсталационна такса) и Месечният абонамент 
за ползване на Услугата се заплащат едновременно за всички елементи на Услугите. 

4.4. Фактури: 

4.4.1. Първата фактура за Услугата съдържа: 

- Еднократна цена за активиране; 
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 - Месечен абонамент за месеца на предоставяне на Услугата на пропорционална база(цена 
според броя дни, които е ползвана). 

4.4.2. Първата фактура ще бъде издадена от ДОСТАВЧИКА в рамките на 3 (три) дни от 
подписване на този договор или на съответната потвърдена ордер форма. Срокът за плащане на 
фактурата е 15 (петнадесет) дни след активиране на услугата. 

4.4.3. Следващите фактури ще се издават на месечна база с абонамента за текущия месец. 

4.5. В цените не е включен ДДС. 

4.6. КЛИЕНТЪТ може да заплаща чрез директен превод (вирмент) или незабавно инкасо. 
Плащането се счита извършено от датата на  превода на сумата от сметката на клиента. 

4.7. Фактурите се доставят ежемесечно. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактурите до 15-то число от 
всеки календарен месец и КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати до 30 (тридесет) дни след датата 
на издаване на фактурата. 

4.8. Изготвените от ДОСТАВЧИКА фактури се изпращат на посочен от КЛИЕНТА електронен 
адрес за кореспонденция. 

4.9. При промяна на адреса на кореспонденция, КЛИЕНТЪТ е длъжен в срок от 2 (два) работни 
дни да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за новия си адрес. 

4.10. Неполучаването и връщането на писмото с обратна разписка при промяна на адреса, без 
да е уведомен ДОСТАВЧИКА по т.4.10 или поради други независещи от ДОСТАВЧИКА причини, 
не освобождава КЛИЕНТА от заплащане на дължимите суми в съответните срокове. 

4.11. За неплатените в срок задължения по т. 4.1. и т. 4.2. КЛИЕНТЪТ дължи лихва в размер на 
законната лихва за всеки просрочен ден. 

4.12. Рекламации по сметки се правят в срок до два месеца след края на периода, за който се 
отнасят. Подаването на рекламация не освобождава КЛИЕНТА от задължението за плащане на 
дължимите суми. Сумата по уважена рекламация се възстановява на КЛИЕНТА заедно със 
законната лихва. 

4.13. Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на пълния размер на сумите 
по сметка на ДОСТАВЧИКА. Частични плащания не се считат за извършени плащания на 
задълженията. 

4.14. При неплащане на месечния абонамент за всеки един от елементите на Услугата 15 
(петнадесет) дни след изтичане на срока на заплащане, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати съобщение 
за плащане. Ако КЛИЕНТЪТ не заплати сумата в рамките на 10 (десет) работни дни след 
изпращане на съобщението, ДОСТАВЧИКЪТ може да спре предоставянето на Услугата. В тези 
случаи се дължи неустойка в размер на месечните абонаменти за остатъка до изтичане на срока 
на съответната Услуга. 

4.15. Едновременното преместване и свързване на двете крайни точки на една Услуга се счита 
за откриване на нова Услуга и КЛИЕНТЪТ дължи цената по т. 3.2.1., както и съответната нова 
месечна цена, договорена в съответствие с т. 3.2.2. 

Плащанията се осъществяват по банков път по следната банкова сметка на Доставчика: 

Банка: ПИБ –офис „Централен“ 

I
B
A
N
B
G
F
I
N
V
B
G

BIC: FINVBGSF 

 



Page 5 of 7 
  

 

5. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

5.1.  Този договор  влиза в сила от датата на подписване на Приложение № 2 „Приемно 
предавателен протокол“ и е за  срок от 36 (тридесет и шест) месеца. 

5.2. Минималният срок за  ползване на  Услуга е 36 (тридесет и шест) месеца. 

5.3. Договорът може да бъде прекратен: 

5.3.1. по взаимно писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА. 

5.3.2. Едностранно от ДОСТАВЧИКА без предизвестие при неплащане в срок от 15 (петнадесет) 
дни и 10 дни след изпращане на известие от ДОСТАВЧИКА, след изтичане на срока по т.4.15. 

5.3.3. Ако един случай на непреодолима сила не позволява на КЛИЕНТА да използва услугата 
за срок повече от 2 седмици, то КЛИЕНТЪТ се освобождава от задължението си да плаща 
операциите и поддръжката, както и други такси на пропорционална основа за периода от време 
при случай на непреодолима сила. Ако периодът, по време на който са налични форсмажорните 
обстоятелства, надвишава 2 месеца, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати настоящия договор. Нито 
една от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, с 
изключение на паричните си задължения, предизвикани от акт на Бога, метеж или граждански 
безредици, война или военни операции, национални или местни спешни действия или 
бездействия на правителството, или друг компетентен орган, индустриални спорове от всякакъв 
вид (независимо дали или не, включващи страна служители), пожар, мълния, експлозия, 
наводнение, потъване, действия или бездействия на лицата, за които нито една от страните не 
е отговорна или всяка друга причина, дали подобни или различни, извън разумния контрол и 
всякакви такива случаи или обстоятелства, на непреодолима сила. 

5.3.4. По силата на акт на компетентен държавен орган. 

5.4. С прекратяване на договора, ползването на Услугите се преустановява. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ 

Страните упълномощават надлежно един или повече представители за работата по настоящия 
Договор.  

Смяната на Представителите изисква изпращането на уведомление до другата Страна.   

С настоящия Договор, страните определят следните представители:  

 

За Доставчика: 

Уведомленията от общ характер се изпращат до:   

Росен Цветков 

гр. София, п.к.1853, кв. Челопечене 

H
Y
P
E

 

Лицето за контакт по търговски въпроси е: 

Росен Цветков 

Мобилен: +359 888 353 000 
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Лицето за контакт по въпроси свързани с фактуриране е: 

Мариела Илиева 

Мобилен: +359879538451 

H
Y
P
E

 

Лицето за контакт по технически въпроси е: 

Тодор Живков 

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

За Клиента: 

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 технически въпроси е: 

…………………………………………. 
Мобилен: …………………….. 
e-mail: ………………………….. 

 

 
7. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

7.1. Страните се съгласяват да разрешават в дух на добра воля, чрез консултации и преговори, 
всякакви спорове или различия, възникващи от настоящия Договор. В случай че страните не 
могат да разрешат спора чрез преговори се съгласяват да прилагат следната процедура: 

7.1.1. Един или повече упълномощени представители на всяка от Страните се срещат за да се 
опитат да разрешат спора в срок от 7 (седем) дни от датата на възникването му. 

7.1.2. Ако страните не успеят да се срещнат или да разрешат спора в срока по т.7.1.1, всяка от 
тях може да отнесе спора за решаване от компетентния съгласно правилата за местна и родова 
подсъдност съд. 

  

8. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Този договор може да бъде изменен или допълнен само след постигане на изрично писмено 
споразумение между страните. Всички допълнителни споразумения, протоколи и други 
документи, свързани с изпълнението на този договор, са неразделна част от него. 
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8.2. Този договор се прилага и тълкува съгласно разпоредбите на законодателството на 
Република България. 

 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложенията, изброени по-долу, представляват неразделна част от Настоящия Договор: 

Приложение № 1 „Технически характеристики”;  

Приложение № 2 „Приемо-предавателен протокол ”; 

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

 

 

Настоящият договор и приложенията към него са подготвени и подписани в по два еднакви 
екземпляра, по един за всяка една от страните, и влиза в сила от датата на подписването им от 
двете страни. 

 

За Доставчика: ………………………….…          За Клиента: ......................... 

       

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

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ССВ ЕАД                                          УПРАВИТЕЛ НА ……………………………..            
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Договор № …….……/……….20…….. год. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
 

 
1. Описание: 
 

ССВ ЕАД предоставя Услуга тип Layer 2 VLAN между две точки (point-to-point), 

с гарантирана двупосочна скорост на услугата в мрежата  на ДА ЕУ. 

 
1.1.Локация на комуникационните точки: 

 
Таблица 1 

 
2. Параметри  

 
2.1. Капацитет -  определя гарантираната стойност на симетрична скорост между 

точките на предоставяне на услугата. 
2.2. Интерфейс на свързване - Свързването се осъществява през Ethernet среда,  1 

оптичен порт съгласно Приложение № 2. 
2.3. Размер на пакета (MTU size) - Размерът на пакета (MTU) е 1546 при скорости 

100 MBps и до 9000 (при скорост 1 Gbps). 
2.4. Времезакъснение (Delay) - Времезакъснение на 128-байтов пакет между всеки 

две крайни точки в мрежата на ССВ ЕАД не надхвърля средно 20 милисекунди за 
30-минутен период при липса на клиентски трафик. 

2.5. Загуба на пакети (Packet loss) - ССВ ЕАД предоставя услугата при загуба на 
пакети в мрежата по-малка от 0,1% за период от 5 минути. 

2.6. Време за възстановяване - Време за възстановяване на услугата се третира в 
Приложение №3 „ПОДДРЪЖКА И ДОГОВОРЕНО НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ“.  
 

3. Допълнителни изисквания 
 
3.1.  За постигане на максималната скорост препоръчително е интерфейса на крайното 

устройство на Клиента, да е идентичен с този включен в устройството на ДАЕУ по  
Приложение №2. 

 
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 

Крайна 
точка 

Наименование Адрес 
GPS 

координати 

Скорос
т м/у т. 
А и т. 

Б [bps] 

т. А БП Ловеч гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 26 43.135617, 
24.717557 

   1G 

т. Б БП Тетевен гр. Тетевен, Ул. "Иван Вазов"35 
42.918205, 
24.263512 
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страна за Правото на ползване на това имущество поне за Срока на Договора 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 Договора. 

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

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

 
. 

 
За Доставчика: ………………………….…        За Клиента: ......................... 
       
                             Росен Цветков,                                                …………………………,  
 
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ССВ ЕАД                                       УПРАВИТЕЛ НА …………………………..            
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към Договор 
№…………………/…………..20………. год. 

 
ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 
 
Днес, ………………………….2022г., Росен Цветков, представител на ДОСТАВЧИКА 
предостави, а …………………………………., представител на КЛИЕНТА прие Услуга по 
следното трасе:  
 
 

1. Трасе. 
  
 
 Таблица 1 
 

No Крайна 
точка А 

Крайна 
точка Б 

Скорост, [bps] 

1 БП Ловеч БП Тетевен 1G 

 
     
 
     2.Описание на комуникационното оборудване: 
 
 
Таблица 2 

 
 

 
 
 
 
За Доставчика: ………………………….…     За Клиента: ......................... 
       
                             Росен Цветков,                                           ………………………….,  
 
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ССВ ЕАД                                  УПРАВИТЕЛ НА ……………………………            

Точка  ССВ ODF 
порт № 

ДАЕУ  Активно 
оборудване № 

Тип на 
порт  

Тип оптичен 
интерфейс 

Порт 

А 
5 
6 МЕ-3800-24FS-M ACCESS, L2 

CISCO GLC-LH-SMD  
10 км  1310 nm     

Gi 0/24 

Б 
15 
16 МЕ-3800-24FS-M ACCESS, L2 

CISCO GLC-LH-SMD 
10 км  1310 nm     

Gi 0/24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към Договор №…………………/……………….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 Договора, 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 Услугата, предоставена за 
ползване от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА в съответствие с разпоредбите на Договора, 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 Договора 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 
мрежата, която не нарушава предоставянето на Услугата. 

„Повреда, засягаща Услугата” означава всяка повреда, ремонт или състояние на 
мрежата (или риск за повреда, ремонт или състояние), засягаща предоставянето на 
Услугата и регистрирана от ДОСТАВЧИКА или КЛИЕНТА въз основа на доклад за инцидент. 
За да бъде избегнато всяко съмнение, повреди, засягащи Услугата поради Форсмажор, 
повреда на оборудването на КЛИЕНТА или такива, които са пряк и непосредствен резултат 
от действията или бездействията на КЛИЕНТА или на служителите, агентите, 
подизпълнителите на КЛИЕНТА 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 

2.1. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен и отговорен неговата Мрежа да се поддържа в ефективен 
работен режим и в съответствие с приложимите закони, промишлени стандарти в Договора. 

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, 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. 

2.3. Ако съществува фактор, който може да наруши целостта и/или функционирането на 
Мрежата му, ДОСТАВЧИКЪТ трябва да започне и да координира планирана поддръжка, 
която може да включва прекъсване на Услугата, предоставена за ползване на КЛИЕНТА. 
ДОСТАВЧИКЪТ ще даде на КЛИЕНТА писмено предизвестие от 10 (десет) дни преди 
започване на планираната операция по поддръжка, указващо времето за провеждане на 
дейността по поддръжка и обхвата й. 
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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 Договора. 

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

2.6. КЛИЕНТА 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, 
КЛИЕНТА има право да поиска, а ДОСТАВЧИКА не може немотивирано да откаже, 
извършването на необходимите Услуги по поддръжка от страна на КЛИЕНТА. В такъв случай, 
ДОСТАВЧИКЪТ ще окаже необходимото съдействие и ще обезщети КЛИЕНТА 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 КЛИЕНТА и други 
трети лица, контролирани от КЛИЕНТА или които са директен резултат от функциониране 
или нефункционирането на Оборудването на КЛИЕНТА, са Повреди, незасягащи Услугата. 
Вземайки под внимание упоменатото в предишното изречение, 

2.7.1 КЛИЕНТА 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, КЛИЕНТА ще използва Оборудване, което е 
одобрено съгласно приложимите изисквания на действащото законодателство. 

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

2.8. Ако Услугата, предоставена за ползване на КЛИЕНТА съгласно разпоредбите на 
Договора, 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 КЛИЕНТА, 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 КЛИЕНТА може да докладва за повреди на Услугата, предоставена му за ползване 
съгласно клаузите на Договора, 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 КЛИЕНТА: 

Атлантис Нет NOC 

Мобилен: ………………………………… 
e-mail………………………………… 

3.3. Телефонният център за клиенти ще: 

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

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. 
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7. Превантивна поддръжка 

7.1. Описание  

Превантивната поддръжка включва всички дейности, целящи предпазването на Мрежата, 
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, 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 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 КЛИЕНТА 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 , ремонтите ще се 
извършват възможно най-бързо в координация с КЛИЕНТА; 
• 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 Мрежата на непосредствен риск и където забавянето 
вероятно би причинило допълнителен риск за Услугата, Страните или трети лица. 
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10. Класификация на повредите 

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 КЛИЕНТА 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 КЛИЕНТА 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 
КЛИЕНТА по време на ремонтните дейности според интервенцията на ДОСТАВЧИКА. Новата 
класификация ще определи действията, предприемани от този момент нататък до 
възстановяване на Услугата.  

• Целта на ремонтните дейности, включително Услугите за спешна поддръжка, е да се 
вложат подходящи усилия, за да се възстанови способността на КЛИЕНТА да използва 
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мрежата. 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 

• Планираните работи по Мрежата ще бъдат така организирани от ДОСТАВЧИКА, че да се 
минимизира тяхното влияние върху КЛИЕНТА и/ или Услугата. 
• Планираните работи, които съществено засягат КЛИЕНТА и/ или Услугата, ще бъдат 
извършвани в координация с КЛИЕНТА 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 
Услугата от страна на КЛИЕНТА. 
 

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 КЛИЕНТА уведоми 
ДОСТАВЧИКА за Повредата, в съответствие със Договора 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 

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 
мрежата – Поправка, не засягаща 
Услугата 

< 20 дни 

Докладване Съобщаване на Инциденти 
48 часа след 
докладването на 
инцидента 

 
 

За Доставчика: ………………………….…       За Клиента: ......................... 

       

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

 

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ССВ ЕАД                                     УПРАВИТЕЛ НА ……………………………            

 


