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                                                                                                                                    Проект! 

Д О Г О В О Р      

ЗА  П Р Е Д О С Т А В Я Н Е  Н А  Д О С Т Ъ П  Д О  И  С Ъ В М Е С Т Н О  

П О Л З В А Н Е  Н А  Ф И З И Ч Е С К А  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А  

 

 

Днес, …………………. , между 

1. ОБЩИНА ПЕРНИК, област Перник, БУЛСТАТ 000386751, представлявана от 

Станислав Иванов Владимиров – Кмет на ОБЩИНА ПЕРНИК и Евелина Иванова Димитрова – 

началник отдел “Счетоводство“, той и главен счетоводител на ОБЩИНА ПЕРНИК, адрес: гр. 

Перник, пл. „Свети Иван Рилски” 1А, имейл адрес: obshtina@pernik.bg от една страна, наричана 

по–долу за краткост МРЕЖОВ ОПЕРАТОР.  

 

и от друга страна: 

2. «………………» ЕООД , БУЛСТАТ ……………….., със седалище и адрес на управление 

…………………….., имейл адрес: ………………… , представлявано от …………………  в 

качеството му на Управител, наричан по-долу "ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОННО-

СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА (ЕСМ)", с оглед на това, че ОПЕРАТОРА НА ЕСМ е търговско 

дружество, което изгражда, експлоатира и поддържа  мрежи за предоставяне на 

телекомуникационни услуги по безжичен път, сключиха настоящия договор за следното 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) На основание чл. 15 ал. 1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР предоставя за ползване на 

ОПЕРАТОРА НА ЕСМ: 

А) правото да ползва стълбовна мрежа с номера: ………………….. , публична общинска 

собственост, находяща се в имот № …………….., в землището на гр. Перник, кв. …………… 

(имота), с цел монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване. 

Б) правото да инсталира и ползва оборудване, необходимото за функционирането на 

съоръженията. 

В) Предоставената стълбовна мрежа по ал. 1 се счита за конкретизирана напълно с 

техническите задания и скиците за разполагането и монтирането на съоръженията и оборудването. 

Чл.2. (1) МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР декларира, че е единствен собственик на имота и има 

право да сключва и изпълнява този договор. 

(2) МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР декларира, че сключването и изпълнението на този договор 

не зависи от волята или даването на съгласие на трето лице, както и че не е в противоречие с 

нормативен или индивидуален административен акт, който създава задължения за него. 

Чл. 3.   ОПЕРАТОРА НА ЕСМ  гарантира,   че   оборудването   и   съоръженията,   които   

ще  бъдат инсталирани според изискванията и отговарят на българските и европейските стандарти 

за безопасност. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
 

Чл. 4. МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР предоставя описаните в този договор права на 

ОПЕРАТОРА НА ЕСМ безвъзмездно. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР: 
Чл. 5. (1) МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР има право, след изтичане на срока на договора да 

получи всички подобрения, извършени от ОПЕРАТОРА НА ЕСМ в имота. 

(2) He се считат за подобрения и не остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ съоръженията и 
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техническото оборудване, инсталирано от ОПЕРАТОРА НА ЕСМ. 

Чл. 6. (1) МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР ще осигури подходящи условия ОПЕРАТОРА НА 

ЕСМ необезпокоявано да монтира, инсталира и впоследствие експлоатира и поддържа 

съоръженията и оборудването си в имота. 

(2) МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР е длъжен по време на действието на настоящия договор да не 

извършва никакви действия и/или бездействия, с които да излага на опасност, поврежда, пречи 

или застрашава целостта или функционирането на съоръженията и/или оборудването. 

(3) МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР се задължава да не извършва никакви правни или 

фактически действия, които да създават пречки, безпокойство или неудобство на ОПЕРАТОРА 

НА ЕСМ при използването на имота при условията и за целите на настоящия договор. 

Чл. 7. МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР се задължава: 

- да предостави  на ОПЕРАТОРА НА ЕСМ необходимата  информация за имота, свързана 
с безопасното реализиране на работата по монтажа и поддръжката на съоръженията; 

- да осигури информация за наличните в това отношение рискове. 

Чл. 8. С оглед осигуряване на поддръжка, контрол и навременно отстраняване на 

възникнали повреди, МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР ще осигури на ОПЕРАТОРА НА ЕСМ постоянен 

и свободен достъп до имота, включително и в неработни дни, и в извънработно време. 

ОПЕРАТОРА НА ЕСМ ще предостави на МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР списък със служителите си, 

които ще осъществяват достъп до имота. 

Чл. 9. (1) В случай, че МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР прехвърли или учреди вещни права върху 

имота, МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР се задължава да уговори, че третото лице приобретател ще 

бъде обвързано от настоящия договор до изтичането му. В този случай  МРЕЖОВИЯТ 

ОПЕРАТОР е длъжен в разумен срок да предупреди писмено ОПЕРАТОРА НА ЕСМ за 

предстоящата промяна. 

(2) В случай, че МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР прехвърли собствеността върху имота или 

собствеността или ползването бъдат променени на друго основание,  МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР е 

длъжен да изпрати на ОПЕРАТОРА НА ЕСМ официално уведомление и копие от акта - основание 

за промяна на собствеността или ползването. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА НА ЕСМ 

 

Чл. 10. (1) ОПЕРАТОРА НА ЕСМ има право да инсталира на стълбовна мрежа по чл.1, ал.1, 

буква А следните съоръжения: 

  (1) Оптичен и меден кабел, кабелни обтегачи, заземителни устройства, разпределителни 

кутии, оптични муфи, сплайс касети и други устройства и оборудване, необходими за нормалната 

работа на съоръжението. 

 (2) Точният вид, местонахождение и разположение на съоръженията и оборудването се 

конкретизира в схемата за изграждането им. 

(3) ОПЕРАТОРА НА ЕСМ има право, при необходимост, да монтира в границите на имота 

допълнителни съоръжения и техническо оборудване, както и да заменя монтираните съоръжения 

и/или оборудване с други. 

Чл. 11. Във връзка с обезпечаване на условия по безопасно и надеждно инсталиране и 

монтаж на съоръженията и оборудването, ОПЕРАТОРА НА ЕСМ има право да извърши 

ремонтни, възстановителни работи, реконструкция по начин и съгласно проект, предварително 

съгласуван с МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР. 

Чл. 12. ОПЕРАТОРА НА ЕСМ е длъжен да поеме и заплати всички разходи, свързани с 

извършените от него в имота строителни и монтажни работи. 

Чл. 13 (1) ОПЕРАТОРА НА ЕСМ е длъжен да ползва имота само с оглед целта, посочена в 
настоящия договор и няма право да го преотдава под наем на трети лица без писменото съгласие 

на МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР. 
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(2) ОПЕРАТОРА НА ЕСМ е длъжен да използва телекомуникационното оборудване изцяло 

съобразно действащите на територията на България законови и подзаконови нормативни актове 

както и съобразно техническите изисквания за експлоатация на телекомуникационното 

оборудване.  

Чл. 14. (1) ОПЕРАТОРА НА ЕСМ се задължава: 

- Да осигурява спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа на своите 
служители във връзка с упражняване на правата и изпълнение на задълженията си по настоящия 

договор. 

- Да осигурява работници с необходимата правоспособност, квалификация, професионални 

качества и опит за изпълнение на конкретната работа; 

Чл. 15. След прекратяване действието на договора ОПЕРАТОРА НА ЕСМ е длъжен в срок 

до 2 /два/ месеца да демонтира всички уреди и съоръжения, да възстанови първоначалното 

състояние на имота, като се вземе предвид нормалното износване и го върне на МРЕЖОВИЯТ 

ОПЕРАТОР с приемо-предавателен протокол. 

 

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 16. (1) В случай, че някоя от страните не изпълнява свои задължения по настоящия 

договор, изправната страна разполага с всички права предвидени в българското законодателство 

при неизпълнение. 

(2) Страните приемат, че неизпълнение е налице и съответно правилата за неизпълнението 

ще се прилагат и в случай, че в декларациите и гаранциите по чл. 2 и чл. 3 се съдържат неверни 

данни. 

 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 17. Настоящият договор се сключва за срок от 10 /десет/ години, независимо от датата на 

изграждането на съоръженията и оборудването. В случай, че никоя от страните на подаде писмено 

предизвестие 1 /един/ месец преди изтичане на срока по предходното изречение, действието на 

договора еднократно се подновява автоматично за още 10 /десет/ години. 

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) По инициатива на всяка от Страните, в писмен вид, с тридесетдневно писмено 

предизвестие. 

(2) В случай на обстоятелство, представляващо непреодолима сила, при което никоя от 

Страните не е в състояние да изпълни своите задължения за повече от 30 (тридесет) дни от датата 

на начало на извънредното събитие. Ако извънредното събитие, продължи повече от 90 

(деветдесет) дни, всяка от Страните може да прекрати договора с незабавен ефект при писмено 

уведомление до другата. 

(3) От МРЕЖОВ ОПЕРАТОР с писмено уведомление до Оператора в случаи на установено 

деклариране от Оператора на неверни данни относно начина и мястото на ползване на услугата; 

(4) По искане на МРЕЖОВ ОПЕРАТОР при неизпълнение на задължения на Оператора, 

предвидени в сключения Индивидуален Договор като даде на Оператора 30 (тридесет) дневен 

срок за изпълнение. В случай, че Операторът не изпълни задължението си в така определения 

допълнителен срок, Договорът се счита за прекратен след изтичане на този срок;   

(5) Договорът се прекратява, в случай че Операторът преустанови дейността си като 

предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.  

(6) В случай на ликвидация на която и да е от Страните, заличаването й от Търговския 

регистър при Агенция по вписванията или при обявяването й в несъстоятелност, договорът се 
счита за прекратен от датата на влизане в сила на съдебното решение. 

(7) При прекратяване на договора или при прекратяване на ползването на мрежата на 
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МРЕЖОВ ОПЕРАТОР, Операторът демонтира ЕСМ и прилежащата й инфраструктура в рамките 

на 2 (два) месеца, считано от датата на прекратяване. Страните се задължават да осигурят 

представители, които да подпишат констативен протокол. В случай, че Операторът не демонтира 

ЕСМ, същите се демонтират от МРЕЖОВ ОПЕРАТОР за сметка на Оператора, като МРЕЖОВ 

ОПЕРАТОР не носи отговорност за съхранение или опазване на демонтираните елементи на ЕСМ.  

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 19. (1) Всички съобщения, предупреждения и покани между страните се считат за 

валидно изпратени на посочените в договора адреси, включително и на имейл адреса за контакт, 

предоставен от страните по този договор. 

(2) Страната, която променя адреса си е длъжна да изпрати на другата страна писмо или 

декларация с данните за новия адрес. До получаването на това писмо или декларация от другата 

страна всички съобщения, предупреждения и покани, изпратени на стария адрес се считат за 

получени. 

(3) Ако страната, до която са изпратени съобщенията, предупрежденията и поканите, не е 

намерена на посочения в договора адрес съобщенията, предупрежденията и поканите се връчват 

на служител от деловодството на МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР, съответно на служител в 

деловодството на ОПЕРАТОРА НА ЕСМ. С връчването на тези лица съобщенията, 

предупрежденията и поканите се считат за получени от страната. 

Чл. 20. Всички изменения и допълнения на договора са валидни, ако са изготвени в писмена 

форма и са надлежно подписани от страните. 

Чл. 21. За неуредените в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 22. Страните ще решават всички спорове, възникнали относно изпълнението на 

настоящия договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно - по съдебен ред, пред 

компетентния съд по седалището на МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните 

 

 

ЗА МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР:    ЗА ОПЕРАТОРА НА ЕСМ: 

 

 

 

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

 

Станислав   Владимиров     

Кмет на ОБЩИНА ПЕРНИК             Управител               

 

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

Евелина Димитрова  

Главен счетоводител  


