ДОГОВОР
за предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез ОДМПД /обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни/
без използване на ограничен ресурс
Днес, .................................. 2007 г., в град Ардино между:
“БРЕЗИТЕ 2005 – ФЕВЗИ ЮСЕИНОВ” ЕТ, далекосъобщителен оператор с удостоверение за
регистрация по обща лицензия № 217-05728 / 14.07.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения
чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс
и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея
от една страна, наричана по-долу за краткост ОПЕРАТОР,
и
/ абонат - декларирам вярноста и доброволното предоставяне на долупосочената
информация /
...................................................................................................................................................................................................................................,

с адрес:

данъчен номер
БУЛСТАТ
представлявано от
ЕГН – само за физ.лица
телефон за контакт

гр./с.

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

ул.

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

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

от друга страна, наричана по-долу за краткост АБОНАТ,
се сключи настоящият договор за следното:
Чл.1 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на АБОНАТА далекосъобщителни услуги чрез ОДМПД, до
работните компютри посочени в Приложение към договора. АБОНАТА се задължава от своя
страна да ползва предоставените услуги в съответствие с общите условията на договора за
взаимоотношенията помежду им, които се публикуват в официалният сайт на ОПЕРАТОРА
и са съгласувани и одобрени от КРС. Приложението е неразделна част от договора.
2. Мястото на предоставяне на услугата е:
гр. Ардино / с. ........................................... ул.................................................................................................................................
Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА
1. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури достъп до ОДМПД в срок до 5 (пет) работни дни,
считано от деня на заплащане на дължимите суми от АБОНАТА, ако той не е посочил подълъг срок, но не по рано от датата на подписване на настоящия договор. За начало на
ползване на далекосъобщителни услуги се счита датата, договорена в Приложение към
договора.

2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да пази и защитава търговската тайна на АБОНАТА, като се
въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до ощетяване на последния.
3. При поискване от АБОНАТА и при възможност от страна на ОПЕРАТОРА, последният
осъществява и други допълнителни услуги (обучение, консултации, решаване на специфични
технически проблеми, справки и др.), които се заплащат от АБОНАТА по цените,
определени в актуалната ценова листа на ОПЕРАТОРА.
4. При неправомерно ползване на далекосъобщителни услуги от АБОНАТА, ОПЕРАТОРЪТ си
запазва правото да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор.
Неправомерно ползване е налице в следните случаи:
а) когато ползването на услугата е в противоречие с действащото законодателство в
РБългария.
б) когато услугата се ползва по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на
други АБОНАТИ или ОПЕРАТОРА, или причинява тяхното ощетяване.
5. За извършване на профилактична дейност по мрежата ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да
прекъсва без предизвестие достъпа до ОДМПД на АБОНАТА за период от време с
продължителност до 48 последователни часа в рамките на текущия месец. За прекъсвания с
период от време по-голям от 48 последователни часа в рамките на текущия месец,
ОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми писменно или устно АБОНАТА, за който период
дължи 1/30 част неустойка за всеки ден от предплатения месечен абонамент.
6. Прекъсване на УСЛУГАТА не е налице ако същата се осигурява с влошено качество, по
причини независещи от ОПЕРАТОРА.
7. ОПЕРАТОРЪТ определя цените за ползване на услугите в съответствие с текущата си
финансова политика и си запазва правото едностранно да ги променя в случай на промяна на
тарифите, цените и финансовите условия от страна на компетентните български държавни
органи и/или други ОПЕРАТОРИ след изтичане на 15-дневен срок от предварително
писменно уведомяване на КЛИЕНТА.
Чл.3 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА
1. АБОНАТЪТ се задължава да опазва и експлоатира само по предназначение ОДМПД и
техническите съоражения към нея собственост на ОПЕРАТОРА.
2. АБОНАТЪТ се задължава да заплаща цените за ползваните услуги, при условията и в
сроковете, определени в чл.5 от настоящия договор.
3. При неправомерно ползване на далекосъобщителните услуги чрез ОДМПД, АБОНАТЪТ
носи отговорност за материалните и нематериалните щети, нанесени на ОПЕРАТОРА.
Неправомерно ползване е налице в следните случаи:
а) когато ползването на услугата е в противоречие с действащото законодателство в
РБългария, или с общите условия на договора за взаимоотношенията помежду им.
б) когато услугата се ползва по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на
други АБОНАТИ или ОПЕРАТОРА, или причинява тяхното ощетяване.
в) когато АБОНАТЪТ препродава на трети лица предоставената далекосъобщителна услуга
от ОПЕРАТОРА.
В посочените по-горе случаи ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати настоящия договор
едностранно и без предизвестие до АБОНАТА.
4. АБОНАТА се задължава да пази и защищава търговската тайна на ОПЕРАТОРА, като се
въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до ощетяване на последния.
5. Ако АБОНАТА самоволно инсталира неодобрени по установения ред крайни устройства,
технически и програмни средства, той носи отговорност за нарушаване на действащото
законодателство. Отстраняването от ОПЕРАТОРА на тези нарушения и/или повреди,
предизвикани от тях е за сметка на АБОНАТА.
6. АБОНАТА се задължава да не променя мрежовите настройки и инсталирания от специалисти
на ОПЕРАТОРА софтуер. Всички произтичащи от това грешки и щети са за сметка на
АБОНАТА.

7. АБОНАТЪТ се задължава да уведомява ОПЕРАТОРА в срок от 5 (пет) работни дни след
промяна на своя адрес и/или телефон, както и на съответните длъжностни лица за контакти.
8. АБОНАТЪТ има право на временно спиране на достъпа до ОДМПД, ако установи
несъответствие между показанията на отчитащата система и действително генерираните
според него време и трафик. Спирането се извършва въз основа на изпратен e-mail до
<brezite@ardinobg.com>, устно, писменно или друго уведомление до Администратора на
ОПЕРАТОРА, с посочени причини и срок за спиране. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да спре
достъпа в рамките на 3 (три) часа работно време след получаване на искането за спиране, да
извърши проверка и до 3 /три/ работени дни от началото на спирането да уведоми АБОНАТА
за резултатите.
9. АБОНАТЪТ няма право да препродава на трети лица предоставената далекосъобщителна
услуга от ОПЕРАТОРА.
Чл.4 СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е безсрочен.
2. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
2.1. По желание на всяка една от страните, с едномесечно писмено предизвестие.
2.2. Настоящият договор се прекратява без ОПЕРАТОРЪТ да дължи предизвестие на
абоната с изтичането на 1 месец след изчерпване на последния платен абонамент за достъп до
ОДМПД и изтичането на срока на допълнителните услуги.
2.3
При възникване на обективна невъзможност за изпълнение на поетите задължения
(непреодолима сила или случайно събитие).
2.4. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до
ограничаване правомощията или функциите на която и да било от страните.
2.5. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по този договор,
считано от влизане в сила на съответното решение.
2.6
При смърт на абоната.
2.7. По силата на решение на правораздавателен орган.
2.8. С писмено уведомление на изправната страна до неизправната, в случай, че
неизправната страна не преустанови в дадения и допълнителен подходящ срок
неизпълнението на договорните си задължения.
Чл.5 АБОНАМЕНТИ, ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1. Цените на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги се определят съгласно действащата
ценова листа в деня на плащането.
2. АБОНАТЪТ заплаща еднократна цена за откриване на достъп до ОДМПД и ежемесечен
абонамент за всеки компютър посочен в Приложението към договора, от избраните услуги в
деня на подписване на договора по банковата сметка на ОПЕРАТОРА или в брой – на каса с
упълномощен негов представител.
3. Абонаментите за достъп до ОДМПД и допълнителни услуги са месечни и валидни до
изтичане на съответния предплатен период. АБОНАТА заплаща всеки месец до 15 число
дължимите суми по този договор.
4. ОПЕРАТОРЪТ спира достъпа на абоната до тези далекосъобщителни услуги, за които
предплатените абонаменти са изчерпани.
5. АБОНАТЪТ може да подава писмени възражения до ОПЕРАТОРА относно количеството
и/или вида на ползваните от него услуги най-късно 1 / един / месец след изтичането на
месеца, през който услугите са ползвани. За констатираните и доказани технически грешки
се съставя протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни по договора.

Чл.6 ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:
1.1. претенции на АБОНАТА относно количеството на ползваните далекосъобщителни
услуги нерегламентирано от трети лица, включително и в случаите, когато това е станало в
резултат на заразяване на компютъра на абоната с вируси или на други злонамерени действия
на трети лица;
1.2. неспособност на АБОНАТА да ползва услугата;
1.3. претенции на трети лица срещу АБОНАТА във връзка или по повод ползването на
услугата;
1.4. повреди по съединителните линии или нарушения на работоспособността на програмнотехническите средства на други оператори на ОДМПД, които правят невъзможно
предоставянето на услугите.
1.5. имуществени или неимуществени вреди, включително и пропуснати ползи, които
АБОНАТЪТ понася в случаите по чл.4, от настоящия договор.
1.6. временната или пълна невъзможност да изпълни договорните си задължения поради
настъпването на непредвидими и непреодолими обстоятелства - природни бедствия,
граждански безредици, военни действия, крупни производствени аварии, правителствени
решения, злонамерени действия на трети лица и др. подобни.
1.7. съдържанието на информацията, разпространявана от и към АБОНАТА чрез ОДМПД
1.8 софтуерното съдържание в компютъра на АБОНАТА и уреждане на
взаимоотношенията му с носителите на авторските права и контролните органи.
Чл.7 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България
гражданско законодателство.
2. Възникналите спорове относно изпълнението на настоящия договор се уреждат чрез
преговори между страните, а когато това се окаже невъзможно - се отнасят за разрешаване от
компетентния съд.
3. Изменения и допълнения на този договор могат да се правят само в писмена форма, по
взаимно споразумение между страните. Всички приложения и допълнителни споразумения
към този договор са в писмен вид и са неразделна част от него.
4. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни и равностойни екземпляра, по
един за всяка от страните.
За ОПЕРАТОРА:

За АБОНАТА:

………………………………………………….…
/....................................……./

/....................................……./

/Февзи Юсеинов/

подпис и печат

подпис и печат

