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ДОГОВОР
за услуга и специализирани доставки

Днес 27.04.2015. в гр. София, между:
Военномедицинска академия, със седалище гр. София, бул. Св. Георги Софийски
№ 3, Булстат 129000273, представлявана от началника на Военномедицинска академия –
Бригаден генерал професор Николай Петров, д.м.н. и началника на Финансов отдел –
Виталий Кръстев, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и
Мобилтел ЕАД, със седалище гр. София 1309, Столична община, район „Илинден
ул. Кукуш 1, ЕИК: 131468980, представляван от Виктория Динева, директор на Дирекция
„Финанси” и главен счетоводител на Мобилтел” ЕАД и Петър Ризов, Директор на
Дирекция „Бизнес продажби”, пълномощници на Изпълнителните директори на
„Мобилтел” ЕАД
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществени поръчки се сключи
настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя
електронни съобщителни услуги чрез мобилна телефонна мрежа по стандартите GSM и
UMTS за Военномедицинска академия на територията на Република България и в чужбина
чрез свои обществени мобилни наземни мрежи с национално покритие, съгласно Общи
условия за взаимоотношенията между „Мобилтел” ЕАД и абонатите и потребителите на
обществените мобилни наземни мрежи на „Мобилтел” ЕАД по стандарти GSM, UMTS и
LTE, наричани по-долу за краткост „Общи условия”, които представляват Приложение № 5
от настоящия договор и неразделна част от същия, Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 3 към този договор и неразделна част от
същия, както и съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е
Приложение № 2 към този договор и неразделна част от същия.
2. В случай на противоречие между „Общи условия” на Изпълнителя –
Приложение № 5 и посочените в този договор и приложенията към него, предимство имат
условията, посочени в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката –
Приложение № 1 към този договор и неразделна част от същия.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугите по т. 1 от този
договор посредством осигуряване на достъп до обществената мобилна наземна мрежа с
национално покритие, след извършване на процедура по пренос на номерата/SIM картите
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на Възложителя в нея, като запазва съществуващата номерация и ги обособява в една
корпоративна група.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ SIM карти и специализирани
доставки / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя и други специфични услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
включени в Приложение № 2 към настоящия договор – Техническо предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II.

СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му, но не по-рано от
28.04.2015г.
7. Срокът на изпълнение на настоящия договор е 2 (две) години или до
изчерпване на лимита от 66 000 лв. без ДДС.
8. Срокът за предоставяне на услугите по т. 1 и т. 3 на настоящия договор е до /
чл. 22б, ал. 3 от ЗОП / часа, от влизане в сила на договора.
9. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
10. Място на изпълнение на договора:
10.1. Място на предоставяне на услугите по т. 1 от настоящия договор – на
територията на страната и чужбина.
10.2. Място на доставките по т. 4 от настоящия договор – Военномедицинска
академия - бул. „Георги Софийски" № 3, сектор „Комуникационни и информационни
системи".
III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
11. Цената на месечната абонаментна такса за една SIM карта е / чл. 22б, ал. 3 от
ЗОП/ лева съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща
Приложение № 3 към настоящия договор. Договорената цена е окончателна и не подлежи
на промяна за срока на договора.
12. Общата стойност на договора се формира въз основа на реално потребените
услуги от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с включени абонаментна месечна такса и тарифираните от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително предоставени услуги за периода на договора, като общата
стойност на договора не следва да надхвърля лимита от 66 000 (шестдесет и шест хиляди)
лева без включен ДДС.
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща заявените от него и предоставени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги и електронни съобщителни устройства – мобилни телефони,
таблети и други крайни устройства, както следва:
13.1. Заплащането на услугите ще се извършва ежемесечно в лева, по банков път,
до 60 (шестдесет) календарни дни след приключване на отчетния период и представянето
на месечна фактура.
13.2. Заплащането на закупените GSM апарати и аксесоари към тях при
преференциални цени и доставени по заявка на Възложителя, ще се извършва по банков
път, до 60 (шестдесет) календарни дни след представянето на оригинална фактура и
приемно-предавателен протокол, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
13.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнеие,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
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представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.
14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми въз основа на настоящия договор
по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Ситибанк
BIC: CITIBGSF
IBAN: BG40CITI92501010005505
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по посочената банкова сметка в срок от 10 (десет) дни считано от
момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този
срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение на стойност 1980 (хиляда
деветстотин и осемдесет) лева и представлява 3 % (три процента) от прогнозната лимитна
стойност на договора без ДДС, посочена в т. 12 от договора.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранцията за изпълнение на договора под
формата на банкова гаранция или парична сума.
17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция, то тя следва да е
безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност
до приключване изпълнението на договора.
18. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави гаранцията за изпълнение под
формата на парична сума, последният следва да заплати същата по следната банкова сметка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Българска народна банка - Централно управление
IBAN – BG34BNBG96613300150601;
BIC – BNBGBGSD
19. В случай на внесена парична гаранция при липса на възражения по
изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по
т.15 в срок от 30 (тридесет) работни дни, след приключване изпълнението на договора, без
да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
20. В случай на представена банкова гаранция при липса на възражения по
изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на банковата гаранция на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 работни дни, след приключване изпълнението на договора, в
случай, че валидността й не е изтекла.
21.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т. 1 от настоящия договор.
22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията по т.15 от
настоящия договор, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени
вреди.
23. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно
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неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към
усвояване на гаранцията за изпълнение.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обмен на гласова информация,
кратки текстови съобщения (SMS), мултимедийни съобщения (MMS), видео информация и
пренос на данни, както и да осигури международен роуминг, достъп до интернет мрежа и
други съобщителни услуги, включени в стандартите GSM и UMTS.
25. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
26. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
27. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
28. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
29. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
30. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
31. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
32. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
33. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
34. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
35. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
36. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
37. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
38. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
39./ чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
40. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
41./ чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
42. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
43. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
44. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
45. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
46. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
47. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
48. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
49. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
50./ чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
51. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
52. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнеие,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
53. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на мрежата в съответствие с
изискванията на Общите условия, с изискванията на настоящия договор и приложенията
към него.
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54. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да
му представи договори за подизпълнение с посочените в оферта му подизпълнители.
55. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощени свои представители, да предоставя на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за необходимите услуги, електронни съобщителни
устройства и други допълнителни услуги, съгласно приложенията на настоящия договор.
56. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи и оправомощи лице за
осъществяване на връзка с представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за подписване на приемнопредавателни протоколи и/или други необходими документи за доставяне на услугите по
договора.
57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да подава молба за освобождаване от кредитни
лимити, както и за определяне на индивидуални кредитни лимити.
58. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при неудовлетвореност от осъществяване на
връзка и професионално персонално обслужване от страна на представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да поиска смяна с друг представител.
59. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за достоверността на
предоставените в настоящия договор и приложенията към него данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
като се задължава незабавно да го уведомява при всяка тяхна промяна.
60. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при необходимост предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена
заявка / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.
61. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимите цени, съгласно
условията на настоящия договор.
62. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява, под каквато и да е
форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на
търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като такава в представената от
него оферта.
VІI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
63. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услугите в съответствие с изискванията на
Закона за електронните съобщения, подзаконовите нормативни актове, регламентиращи
тази дейност, на изискванията за качество на услугите, съгласно действащите нормативни и
технически норми и стандарти. Предоставянето на всички електронни съобщителни услуги
да се осъществява съгласно GSM/UMTS стандарта и в съответствие с технологичните
възможности на мрежите.
64. При профилактични ремонти, прегледи и/или изменения в мобилната мрежа
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомява възложителя в срок от 7 (седем) дни, както и за сроковете на
прекъсването или влошеното качество на услугата.
65. При евентуални повреди, дължащи се на външни причини и до привеждане на
мобилната мрежа в състояние на нормална работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информира
Възложителя за възможно влошаване на качеството на предоставените услуги.
66. / чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /.

VIII. НЕУСТОЙКИ
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67. При пълно неизпълнение по т. 1, и т. 3 от настоящия договор и при виновно
прекъсване доставката на услугите по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва (на ден) от лимитната стойност в
лева по т.12 от настоящия договор без включено ДДС, но не повече от стойността по т.12
от договора.
68. При забава или неизпълнение на заявките по т. 4 и т. 25 на настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва (на
ден) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, но не повече от стойността на
гаранцията за изпълнение на договора.
69. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси
възстановяване на щети над размера на лимитната стойност на договора в лева посочена в
т. 12 от договора без включено ДДС и над стойността на гаранцията за изпълнение на
договора.
70. При забава на изпълнение на задълженията си ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва от стойността на забавеното
плащане, но не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.
ІX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
71. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват да считат за
конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на
настоящия договор.
72. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора
или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е,
освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се
осъществява само в необходимата степен с оглед целите на изпълнението на договора.
73. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира тайната на съобщенията, която обхваща
съдържанието на съобщението, вида на предоставената услуга и всички данни, които са
свързани с нейното предоставяне, като предприема всички необходими технически и
организационни мерки за това.
74. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя
на трети лица.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
75. Договорът се прекратява с изтичане на срока по т. 7 от договора, като всяка от
страните остава задължена за задълженията си, възникнали в срока му.
76. Договорът се прекратява при достигане на лимита по т. 12 от настоящия
договор.
77. Договорът се прекратява с окончателното му изпълнение.
78. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните,
изразено писмено и подписано от тях.
79. Договорът може да бъде прекратен по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за
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обществените поръчки.
80. Договорът може да бъде прекратен в случай, че по отношение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и/или ал. 5 от Закона за
обществените поръчки.
81. Договорът може да бъде прекратен, когато са настъпили съществени промени
във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
82. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
80.1. Забави изпълнението на задълженията си по т. 4 и т. 25 от договора с повече
от 15 работни дни;
80.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си по т. 1 и т. 3 от
настоящия договор;
80.3. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
80.3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
83. Договорът се прекратява при неизпълнение, като той може да бъде прекратен
едностранно, с 14 дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната
страна.
84. Договорът се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на непредоставяне/неосигурена възможност за предоставяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на която и да е от услугите по договора, за която и да е от SIM
картите от групата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период, по-дълъг от 4 (четири) часа или за
сумарен период от 24 (двадесет и четири) часа в рамките на 10 (десет) или повече
календарни дни, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
85. В случай, че настоящия договор бъде прекратен от коя да е от страните,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените стоки и услуги
извършени до датата на прекратяване, включително и на датата на прекратяване, както и
стойността на тези доставки на стоки и услуги, които са в процес на изпълнение, но не са
завършени на датата на прекратяване, пропорционално на изпълнената част.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
86. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите
задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко следствие
от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади,
ембарго, земетресения, правителствени актове и други обстоятелства с форсмажорен
характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ
от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне на двустранен протокол,
подписан от упълномощени представители на страните по договора. Докато трае
непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
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87. Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в 10 (десет) дневен
срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната
страна. При неизпълнението на това задължение страната не може да се позовава на
непреодолима сила.
88. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора, е била в забава не може да се позовава на непреодолима сила.
XІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
89. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да извършва изменения и допълнения, които
водят до изменения на цените по договора, освен в случаите на намаляване на цените на
предоставяните на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги. Всички изменения и допълнения
задължително се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез допълнително споразумение към
настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да направи писмено предложение за
изменение и допълнение, което може да се приеме или отхвърли едностранно от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
90. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
91. Всички изменения по договора са действителни само ако са извършени с
писменото съгласие между двете страни.
92. Цялата кореспонденция (всички съобщения, предизвестия нареждания,
свързани с изпълнението на този договор) между страните по договора ще се извършва на
български език в писмен вид на контактите посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез изпращане по
факс, чрез поща (писмо с обратна разписка) или лично срещу подпис и се смята за доставена
на датата на получаването й.
93. Всяка страна се задължава при промяна на адреса и банковите си сметки да
уведоми незабавно другата страна в срок от 10 (десет) дни от настъпване на промяната,
чрез писмено уведомление.
94. Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по
отношение на всякакъв вид информация, станала им известна във връзка със сключването и
изпълнението на настоящия договор.
95. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в
Република България.
96. За всички неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите
на действащото в Република България законодателство.
97. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Този договор и приложенията към него са съставени и подписани в три
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 1:
Приложение № 2:

Техническа спецификация
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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Приложение № 3:
Приложение № 4:
Приложение № 5:

Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Списък с номерата на СИМ картите, ползвани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на настоящия договор.
Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел"
ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни
наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM,
UMTS и LTE

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
НАЧАЛНИК НА ВМА:
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЧЛЕН-КОР.ПРОФ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
_____ /П/____ В. ДИНЕВА

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, Д. М. Н.
___________ /П/ ________________

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
_____ /П/_____ П.РИЗОВ

НАЧАЛНИК ФИНАНСОВ ОТДЕЛ:
ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ
__________ /П/ ______________
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