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ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  
НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ОТ 

“ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл. 1. Настоящите Общи условия определят 
условията за достъп до Интернет и предоставяне на 
Интернет услуги, базирани на Интернет протокол и 
съгласно еталонен модел OSI от „Глобъл 
Комюникейшън Нет” АД, регистрирано по ф. д. № 
8131/2006 г. по описа на Софийски градски съд, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1000, 
жк.Левски Г бл.48 ,ИН 175156765, наричано за 
краткост Оператор. 

 
Чл. 2. Клиент по смисъла на настоящите Общи 
условия е всяко физическо лице, юридическо лице 
и/или сдружение, сключило договор по чл. 3 за 
предоставяне на Интернет услуги с „Глобъл 
Комюникейшън Нет” АД.   
 
Чл. 3. (1) Предоставянето на Интернет услуги се 
осъществява по силата на писмен договор, сключен 
между Оператора и Клиента. 
(2) Съгласно договора по ал.1 Клиентът възлага, а 
Операторът приема да предоставя възмездно на 
Клиента Интернет услуги, към един или към повече 
от един конкретни обекта на Клиента. 
 
Чл. 4. При сключването на договора клиентите се 
идентифицират, както следва: 
1. Физическите лица и лицата, упражняващи 
свободна професия – с документ за самоличност, а 
лицата, упражняващи свободна професия и с 
документ от компетентен орган, удостоверяващ 
упражняваната професия; 
2. Юридическите лица и едноличните търговци – със 
съдебно решение за първоначална регистрация, 
съдебно удостоверение за актуалното състояние на 
фирмата, удостоверение за данъчна регистрация, 
номер по БУЛСТАТ. 
3. Юридически лица, които не са търговски 
дружества  - с актовете за създаването им от 
съответните компетентни държавни органи. 
 
Чл. 5. (1) Общите условия са задължителни за 
Оператора и Клиентите, приели ги чрез подписвaне 
на договор. 
(2) Условия, различни от уредените тук, могат да 
бъдат уговорени само с допълнително писмено 
споразумение между Оператора и Клиента. 
 
Чл. 6. Операторът може да откаже предоставянето 
на Услугите на Клиент, който има неизпълнени 
задължения по предходен договор, както и при 
неизпълнение на други изисквания по настоящите 
Общи условия. 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА 
 
Чл. 7. Операторът е длъжен: 
1. Да предоставя Услугите съгласно договора по 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS  
FOR PROVISIONING OF INTERNET SERVICES BY 

GLOBAL COMMUNICATION NET AD 
 
GENERAL PROVISIONS 
 
Art. 1. The present General terms and conditions 
provide the terms and conditions of Internet access 
and provisioning of Internet services based on IP and 
in accordance with sample model OSI by Global 
Communication Net AD, registered under company 
file No. 8131/2006 in Sofia City Court, with address 48 
block, jk.Levski G, Sofia, IN 175156765, hereinafter 
referred to as the Operator. 
 
Art. 2. Pursuant to the present General terms and 
conditions, a Client is considered any physical person, 
legal entity and/or joint venture that has entered into 
contract for providing of Internet services with Global 
Communication Net AD as per art.3. 
 
Art. 3. (1) The provisioning of Internet services shall 
be realized under a written contract, concluded 
between the Operator and the Client. 
(2) According to the contract as per paragraph (1), the 
Client assigns and the Operator accepts to provide to 
the Client against payment Internet services, to one or 
more than one units of the Client. 
 
Art. 4. Upon concluding the contract, the clients have 
to prove their identity as follows: 
1. The physical persons and free lanced persons 
- with identity documents, and the free lanced 
persons, also with a document from a competent 
authority, verifying their profession as well; 
2. The legal entities and the sole traders – with a 
court decision for initial registration, court document 
for good standing of the company, tax registration 
document, BULSTAT number. 
 
 
3. The legal entities, which are not business 
entities – with their acts of establishment, issued by 
the relative competent state authorities. 
 
Art. 5. (1) The General Terms and conditions are 
obligatory for the Operator and the Clients, who 
accept them by signing a contract. 
(2) Conditions, other than the ones settled herein, 
may be negotiated only by an additional written 
agreement between the Operator and the Client. 
 
Art. 6. The operator has the right to refuse to provide 
the Services to a Client if the latter has outstanding 
obligations as per a previous contract or if he does not 
meet any other requirements as per the present 
General terms and conditions. 
 
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE OPERATOR  
 
Art. 7. The Operator is obliged to: 
1.  Provide the Services according to the contract 
under art.3 and Attachment – “Agreement for service 
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чл.3 и Приложение - „Споразумение за качество на 
обслужване, към същия. 
 
2. Да инсталира, въвежда в експлоатация, 
поддържа, проверява и ремонтира осигуреното 
съгласно чл. 18 от него оборудване. 
 
3. Да свързва към мрежата само крайни 
устройства, които съответстват на изискуемите 
параметри съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите  и Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване 
съответствието на радиосъоръжения и крайни 
далекосъобщителни устройства. 
 
4. Предварително да уведомява Клиента за 
прекъсване и влошено качество на предоставяната 
услуга при извършване на профилактични 
прегледи, ремонти или поради развитие на 
мрежата, както и за сроковете на прекъсването или 
влошеното качество на услугата; 
 
5. Да изпраща предварително писмено 
уведомление до Клиента при искане за достъп до 
негови помещения, с изключение на случаите на 
аварийни ситуации; 
 
6. Да оповести адрес и/или телефон за контакт при 
повреди и за предоставяне на информация; 
 
7. Да осигури безплатен достъп до услугите за 
спешни повиквания до прекратяване на договора; 
 
8. Да съхранява в определен срок данните, 
необходими за разплащанията. 
 
Чл. 8. Операторът има право да изключва от 
мрежата технически неизправни крайни устройства и 
такива, с параметри не отговарящи на съществените 
изисквания съгласно чл.7, т.3. 
 
Чл. 9. (1) Операторът определя цените на 
предоставяните Услуги при спазване изискванията 
на Закона за електронните съобщения. Промяна на 
цените се извършва при спазване на разпоредбите 
на действащото законодателство и при 
предварително уведомяване на клиентите. 
(2) Операторът има право да получава цената зе 
предоставяните от него услуги при условията и 
сроковете определени в настоящите Общи условия 
и в договора между страните. 
 
Чл. 10. Операторът има право да таксува Клиента, в 
случай че е открил и/или отстранил повреди, 
предизвикани от виновни или невиновни действия на 
Клиента и/или на трети лица или ако Клиентът не е в 
състояние да спази техническите изисквания по 
договора.  
 
Чл. 11. Операторът има право на планирани или 
необходими прекъсвания на услугата при 
условията на чл. 31, точка 1.  
Чл. 12. Операторът не носи отговорност за 

quality”, to the latter. 
 
2. Install, put into operation, maintain, check and 
repair the equipment provided by him as per art.18. 
 
 
3. Connect to the network only end devices, which 
correspond to the required parameters pursuant to the 
Law for the technical requirements towards the 
products and the Ordinance for the essential 
requirements and the evaluation of the conformity of 
the radio devices and the end telecommunication 
devices. 
 
4. Inform the Client in advance of any disconnection 
or deterioration of the quality of the provided service 
during regular checks, repairs or due to network 
development, as well as of the duration of the 
disconnection or deterioration of the service quality; 

 
 

5. To send a preliminary written notification to the 
Client when access to his premises is required, except 
in cases of emergency situations; 
 
6. Announce the contact address and/or phone 
number for cases of emergency and for providing 
information; 
 
7. Ensure free of charge access to the emergency 
numbers till termination of the contract; 
 
8. Keep within a specified period the data needed for 
payments. 
  
Art. 8. The Operator is entitled to turn off from the 
network technically damaged end devices and such 
with parameters, which does not suit the requirements 
as per art.7, item.3. 
 
Art. 9. (1) The Operator sets the prices of the 
provided Services in accordance with the 
requirements of the Electronic Communication Law. 
Change of the prices shall be made in accordance 
with the regulations of the existing legislation and with 
a preliminary notification to the clients. 
(2) The Operator is entitled to receive the price for the 
provided services in the terms and conditions 
stipulated in the present General terms and in the 
contract between the parties.  
 
Art. 10. The Operator is entitled to charge the Client if 
he discovers and/or repairs failures caused by 
intentional or unintentional acts of the Client and/or by 
third persons, or if the Client is not able to comply with 
the technical requirements of the contract.   
 
 
Art. 11. The Operator is entitled to the right of planned 
or necessary disconnections of the service as per the 
conditions of art.31, item 1.  
Art. 12. The Operator is not liable for the content of 
the transferred via the network Internet information 
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съдържанието на пренасяната през мрежата 
Интернет информационна услуга. 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 
 
Чл. 13. Клиентът се задължава да:  
1. Осигури през времето на действие на договора 
подходящи и сигурни условия, съдействие, 
електрическо захранване и техническа възможност 
на Оператора да предоставя Услугите и да 
извършва инсталация, поддръжка, ремонт и 
деинсталация на оборудването; 
 
2. Осигури достъп до обекта си за инсталация, 
поддръжка, ремонт и деинсталация на 
оборудването, както и възможност на Оператора да 
упражнява правата и да изпълнява задълженията си 
по договора; 
 
3. Спазва всички норми на действащото 
законодателство, както и всякакви забрани и 
ограничения, въведени от съответните държавни 
органи, касаещи  Услугите, като няма право да ги 
използва в противоречие с приложими закони и 
разпоредби. 
 
4. Заплаща цените за предоставяната услуга 
съгласно разпоредбите на „Условия на плащане”, 
предвидени по-долу. 
 
5.  Уведомява незабавно в писмена форма 
Оператора за всяка промяна в регистрационните 
данни по чл. 4, както и да представя удостоверения 
за актуално състояние на всеки шест месеца(в 
случай, че е е юридическо лице). В противен случай 
Операторът не носи отговорност за информацията, 
изписвана върху фактурите или другите документи, 
както и за изпращането им на абоната. 
 
6. Осигури за своя сметка електрическото 
захранване, климатизацията и други условия, които 
осигуряват правилната работа на оборудването.  
 
7. Да осигури безопасността по експлоатацията на 
оборудването след инсталацията. 
 
Чл.14 Всички повреди, причинени на оборудването 
от неправилна експлоатация или от природни 
бедствия или кражби, се отстраняват за сметка на 
Клиента. Застраховане срещу определени рискове е 
желателно и се осигурява от страна и за сметка на 
Клиента. 
 
Чл. 15. (1) Клиентът няма право да ремонтира, 
замества, премества или по всякакъв начин да 
променя каквато и да е част от оборудването, както 
и да допуска трети лица да извършват някое от 
изброените действия с негово знание и съгласие, 
без предварително писмено разрешение от 
Оператора. 
(2) Ако Клиентът не изпълни задълженията си по 
ал.1 се задължава да заплати на Оператора всички 
последвали от това повреди, включително и 

service. 
 
RIGHTS AND LIABILITIES OF THE CLIENT  
 
Art. 13. The Client is obliged: 
1. To provide for the term of the contract adequate 
and reliable conditions, support, electrical supply and 
technical feasibility for the Operator to provide the 
Services and to implement installation, maintenance, 
repairs and de-installation of the equipment. 
 
 
2. To allow access to his premises for the purpose of 
installation, maintenance, repairs and de-installation 
of the equipment, as well as to enable the Operator to 
execute his rights and obligations under this contract.  
 
 
3. To comply with all regulations of the valid 
legislation, as well as all prohibitions and restrictions 
related to the Services, laid down by the relevant state 
authorities, as the Client is not allowed to use the 
Services in contradiction with the applicable laws and 
regulations.  
 
4. To pay the fees for the provided service in 
accordance with the regulations of the “Payment 
Terms”, listed below. 
 
5. To inform immediately the Operator of any change 
in his registration data under art.4, and to present 
certificates of good standing every six months(when it 
is a legal entity). Otherwise, the Operator is not 
responsible for the information written on the invoices 
and other documents, as well as for their sending to 
the client. 
 
 
6. To insure at his expense the electricity supply, air-
conditioning and other conditions, which secure the 
normal functioning of the equipment. 
 
7. To insure the safe exploitation of the equipment 
after the installation. 
 
Art.14. All damages to the equipment caused by 
improper use, natural disasters or theft will be 
repaired at the expense of the Client. Insurance 
against certain risks is recommended and shall be on 
behalf and at the expense of the Client. 
 
 
Art. 15. (1) The Client is not entitled to repair, replace, 
remove or change in any other way any part of the 
equipment, as well as to allow third persons to 
execute any of the abovementioned actions with the 
Client’s awareness and approval, without a 
preliminary written permission from the Operator. 
(2) If the Client doesn’t keep his obligations under 
paragraph 1, he is obliged to pay to the Operator all 
resulting damages, including replacement of the 
equipment in full.   
(3) If the Client fails to observe his obligations under 
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цялостна подмяна на оборудването. 
(3) При повторно неизпълнение на задълженията по 
предходните алинеи,  Операторът има право да 
прекрати едностранно Договора.  
(4) При прекъсване на Услугите, предизвикано по 
някоя от горните причини, Клиентът няма право на 
каквито и да било обезщетения. 
 
Чл. 16. (1) В случай, че законодателството на 
Република България предвиди регистриране или 
лицензиране на дейността, Клиентът се задължава 
да представи съответните документи, легализиращи 
дейността му на Оператора в разумен срок. 
(2) Разноските възникнали в случая по ал.1 са за 
сметка на Клиента. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
 

Чл. 17 (1) Операторът осигурява в интерес на 
клиентите си качествена услуга при спазване от 
страна на клиентите на следните изисквания при 
използване на услугите: 
1. Недопускане на неоторизиран достъп до 
други компютри или мрежи, за да бъде 
предотвратена опасността от възбуждане на 
гражданска и/или наказателна отговорност срещу 
клиентите на Оператора, крайни клиенти или 
дружеството. 
2. Строго спазване на авторските права и 
сродните на тях права при и по повод 
предоставяната чрез услугите информация. 
Нарушаването им може да доведе до търсене на 
гражданска и/или наказателна отговорност.  
3. Клиентът носи отговорност за 
разпространяване и/или пренасяне на непристойни 
или порнографски материали от всякакъв вид. 
4. Неизвършване на незащитено предаване на 
голям брой съобщения с търговска цел. (Това е 
нежелателна  практика, която може да доведе до 
нанасяне на значителни вреди, до претоварване на 
оборудването на Оператора и до създаване на 
отрицателно отношение от страна на 
клиентите.) 
5. Неразпространяване на вируси или други 
програми или действия с разрушителен ефект. 
6. Неизвършване на други действия или 
постъпки, които съгласно действащото 
законодателство се определят като нарушаващи или 
увреждащи правата на гражданите на Република 
България. 
7. Неизвършване на дейности, които 
потенциално могат да увредят мрежата на 
Оператора, мрежите на неговите клиенти или други 
мрежи. 
8. Невъвеждане в заблуждение с цел 
безплатно ползване на услугите, намеса при 
ползване на услугите от други клиенти или 
умишлено предизвикване на отказ от услугите на 
други клиенти. 
9. Да не допуска изпращане или препращане на 
съобщения, които насочват получателите им към 
ползване на реклами, оферти или други 
предложения, които не са обект на търсене от тези 

the previous paragraphs for the second time, the 
Operator has the right to terminate the Contract 
unilaterally. 
(4) Upon Services disconnection caused by any of the 
abovementioned reasons, the Client is not entitled to 
any compensation. 
 
Art. 16. (1) In case the legislation of the Republic of 
Bulgaria requires registration and licensing of the 
business activity, the Client is obliged to submit  the 
necessary documents, legalizing his activity to the 
Operator in due time. 
(2) The expenses as per paragraph 1 are at the 
expense of the Client. 
 
REQUIREMENTS FOR SERVICE USAGE 
 
Art. 17. (1) The Operator provides to the interest of 
his clients a high-quality service, whereby the 
following requirements for service usage should be 
respected by the clients: 
1. Unauthorized access to other computers and 
networks is not allowed in order to prevent the 
possibility of bringing civil and/or criminal charges 
against the clients of the Operator, end clients or the 
company. 
2. Author’s and similar rights should be strictly 
abided with regard to the information disclosed when 
providing the service. The infringement of the 
abovementioned could result in bringing civil and/or 
criminal charges.  
3. The client is responsible for the distribution 
and/or transfer of amoral and pornographic material of 
any kind. 
4. Unprotected transfer of large amount of data 
for commercial purpose is not allowed. (This practice 
is not recommended as it could lead to significant 
damages, to overloading the equipment of the 
Operator, as well as creating a negative attitude of the 
clients.) 
5. The distribution of viruses or other programs 
or actions with destructive effect is interdicted.  
6. Other actions, which are considered under the 
valid legislation as infringement of the rights of the 
citizens of the Republic of Bulgaria, are interdicted. 
7. Actions, which could potentially damage the 
Operator’s network, the networks of his clients or 
other networks, are interdicted. 
8. Misleading in order to use the service free of 
charge, interference in the service usage of other 
clients or deliberate provoking other clients to give up 
using the services, is interdicted. 
9. Sending and resending messages, which 
encourage the recipients to use advertisements, offers 
and other proposals, which are not in demand by 
those recipients, is interdicted. 
(2) Тhe Client is also responsible for the actions of his 
employees with regard these requirements.  
(3) In case the Client is an Internet provider, he is 
obliged to inform his clients of these requirements as 
well. 
(4) The Operator and the Clients cooperate with each 
other to ensure the observance of the present 
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получатели. 
(2) Клиентът носи отговорност и за действията на 
своите служители в рамките на тези изисквания.  
(3) В случай че Клиентът от своя страна е доставчик 
на Интернет, той е длъжен да уведоми и своите 
клиенти за тези изисквания. 
(4) Операторът и клиентите си сътрудничат за 
осигуряване спазването на настоящите правила. 
 
ОБОРУДВАНЕ 
 
Чл. 18. Част от Оборудването и неговата 
инсталация, поддръжка, ремонт и деинсталация се 
осигурява от Оператора, съгласно подписания 
договор по чл.3.  
 
Чл. 19. Със сключването на договора между 
Оператора и Клиента не се учредяват или 
прехвърлят право на собственост или ограничени 
вещни права върху оборудването. При предаване 
или приемане на оборудване работоспособността 
му се удостоверява с протокол. 
 
ТЕСТВАНЕ. НАЧАЛО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
УСЛУГАТА 
 
Чл. 20. Преди приемане на Услугите, страните 
извършват тестове, за да установят качеството на 
услугата – съгласно методика, препоръчана от 
Оператора. 
 
Чл. 21. (1) За начало на предоставяне на Услугите 
се счита датата на подписване на Констативен 
протокол. 
(2) В случай, че няма подписан констативен 
протокол в срок до 60 (шестдесет) дни след 
подписване на договора между Оператора и 
Клиента, всяка от страните има право едностранно 
да го прекрати. 
 
УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 22. Клиентът заплаща на Оператора в 
съответствие с договора следните такси: 
1. еднократни такси за инсталиране на трасе и 
оборудването; 
2. месечни такси за предоставяне на оборудване 
под наем; 
3. месечни такси за предоставяне на Услугите; 
4. еднократни и/или месечни такси за други услуги. 
 
Чл. 23. Всички задължения за заплащане на суми се 
определят в лева или в евро и се заплащат в лева, 
като в случаите когато са определени в евро се 
заплащат по централния курс на БНБ в деня на 
плащането. 
 
Чл. 24. (1) Инсталационните такси се плащат в срок 
от 3 (три) работни дни след подписване на договора 
и преди началото на предоставянето на Услугите. 
(2) Месечните такси са дължими в срок от 10 (десет) 
календарни дни, считано от датата на издаване на 
фактурата. 

provisions. 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPMENT 
 
Art. 18. Part of the Equipment and its installation, 
maintenance, repair and de-installation will be 
provided by the Operator, pursuant to the signed 
contract under art.3. 
 
Art. 19. Upon concluding the contract between the 
Operator and the Client there will be no transfer of 
ownership rights or restricted real rights over the 
equipment. Upon hand-over of equipment, its working 
capacity will be verified with a protocol.  
 
 
TESTING. STARTING DATE OF THE 
PROVISIONING OF THE SERVICE  
 
Art. 20. Before accepting the Services, the parties 
carry out tests using methods recommended by the 
Operator in order to verify the quality of the service. 
 
 
Art. 21. (1) As start date for providing the Service 
shall be considered the date of signing an 
Ascertaining protocol. 
(2) In case there is no signed Ascertaining protocol 
within a 60 (sixty)-day period as of signing the 
contract between the Operator and the Client, each of 
the parties has the right to terminate the contract 
unilaterally.  
 
PAYMENT TERMS  
 
Art. 22. The Client shall pay to the Operator in 
accordance with the contract the following fees: 
1. Lump-sum fees for installation of the segment and 

the equipment; 
2. monthly fees for leased equipment; 
 
3. monthly fees for providing the Service;  
4. Lump-sum and/or monthly fees for other services. 
 
Art. 23. All payments shall be quoted in BGN or EUR 
and shall be paid in BGN, as in case they are quoted 
in EUR the payment shall be made according to the 
exchange rate of the Bulgarian National Bank on the 
day of payment. 
 
Art. 24. (1) The installation fees will be paid within 3 
(three) working days after signing the contract and 
before the start date of providing the Services.  
(2) The monthly fees are due in a 10-day period 
starting from the date of invoice issuance. 
(3) The due fees will be invoiced in advance on the 1st 
of the month of providing the service. The monthly 
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(3) Дължимите такси се фактурират авансово на 1-во 
число на месеца на предоставяне на услугите. 
Месечните такси покриват периода от 1 (един) 
календарен месец. 
 
Чл. 25. За първия и последния месец от срока на 
договора, за които Услугите са доставяни на 
частична основа (непълен календарен месец) 
дължимата сума за месечни такси за всеки ден, през 
който услугата е била предоставена, възлиза на 
1/30-та от съответната месечна такса.  
 
Чл. 26. (1) В случай на забавени плащания, 
Клиентът дължи на Оператора неустойка в размер 
на законната лихва за периода на забавата, което не 
ограничава възможността на Оператора да прекрати 
договора при условията на чл.33, т.6. 
(2) Клиентът е длъжен да заплаща цената за 
месечен абонамент за периода, когато услугата не е 
била предоставяна, поради изключване на 
неизправно крайно устройство, собственост на 
Клиента или поради друга причина дължаща се на 
действие или бездействие на Клиента и/или негови 
служители. 
 
Чл. 27. Операторът издава съответните счетоводни 
документи за платените такси в срок до 3 (три) 
работни дни след ефективното получаване на 
плащането. 
 
Чл. 28. (1) Операторът може да изисква от Клиента 
заплащане на депозит, като сумата на депозита 
служи като гаранция за изпълнение на 
задълженията по договора от страна на Клиента. 
(2) Операторът има право да задържи депозита до 
заплащането на дължимите суми по договора и да 
прихваща суми по депозита до размера на 
дължимото от Клиента.  
(3) Операторът има право да задържи депозита 
докато му бъде върнато оборудването и след 
установяване неговото изправно състояние.  
(4) Операторът възстановява депозита (или 
остатъка от него, ако частично са прихванати суми) 
след изтичане срока на договора или в случай на 
прекратяване на договора преди изтичане на 
неговия срок и връщане на оборудването в изправно 
състояние. 
 
ПРЕКЪСВАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
Чл. 29. (1) Прекъсване на Услугите е налице, в 
случай че Услугите не се предоставят в 
съответствие с техническите стандарти, съгласно 
договора и Приложение № 1 към него по вина на 
Оператора и такова прекъсване продължи повече от 
2 (два) часа. Периодът на прекъсване се измерва от 
момента, от който Операторът получи 
уведомлението от Клиента, че има прекъсване до 
момента, в който Услугата се възстанови.  
(2) Сроковете за отстраняване на прекъсванията на 
услугата се договарят за всеки отделен случай в 
зависимост от условията за достъп и 
разположението на оборудването в помещенията на 

fees cover the period of 1(one) calendar month. 
 
 
 
Art. 25. For the first and the last month of the term of 
contract, for which the Services have been provided 
on a partial basis (not a full calendar month), the due 
amount for monthly fees for each day when the 
service has been provided, will be calculated as 1/30 
of the relevant monthly fee. 
 
Art. 26. (1) In case of delay in payments, the Client 
owes to the Operator a penalty at the amount of the 
legal interest for the period of delay, which shall not 
affect the right of the Operator to terminate the 
contract under the conditions of art.33, item 6. 
(2) The Client shall pay the monthly fees for the period 
in which the service has not been provided because of 
disconnection of damaged end equipment of the 
Client or because of any other reason, resulting from 
action or inaction of the Client and/or its employees. 
 
 
 
Art. 27. The Operator shall issue the relevant 
accounting documents for paid fees within 3 (three) 
working days after the effective receiving of the 
payment. 
 
Art. 28. (1) The Operator can require from the Client a 
deposit payment, which will serve as a guarantee for 
performance of the obligations under the contract by 
the Client. 
(2) The Operator has the right to keep the deposit till 
payment of the due amounts under the contract is 
made and to offset amounts from the deposit equal to 
the due amount by the Client. 
(3) The Operator has the right to keep the deposit until 
the equipment is retrieved and after verifying its good 
condition. 
(4) The Operator refunds the deposit (or the rest of it, 
if amounts have been partially offset) after the expiry 
of the term of contract or in case of termination of the 
contract before its expiry and after retrieving the 
equipment in good condition.  
 
 
SERVICE DISCONNECTION  
 
Art. 29. (1) A disconnection of the Services is present 
when the services are not provided in accordance with 
the technical standards, as per  the contract and 
Attachment No.1 due to the Operator’s fault and such 
disconnection lasts more than 2 (two) hours. The 
period of disconnection spans from the moment the 
Operator receives the notification from the Client for 
the disconnection till the moment the Service is 
recovered.  
(2) The repair time for the service disconnections shall 
be agreed on for each individual case depending on 
the conditions for access and location of the 
equipment at the Client’s premises.  
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Клиента. 
 
Чл. 30. (1) Обезщетенията за прекъсване на 
Услугите се изчисляват на часова база, съгласно 
“Споразумение за качество на обслужване”. Броят 
на часовете, които се обезщетяват (над два часа) се 
закръгляват до най-близкия кръгъл час, в полза на 
Клиента. Не се обезщетяват Услугите, когато 
прекъсването не надвишава 2 (два часа). 
(2) Обезщетенията се прихващат от сметката на 
Клиента за периода следващ периода, в който е 
настъпило прекъсването. Клиентът се задължава да 
уведоми Оператора до 10 (десет) дни след 
получаване на обезщетението, ако не приема 
размера му. 
(3) Всички обезщетения се включват във фактурите 
за периода, следващ периода на прекъсването. 
 
 
Чл. 31. На Клиента не се дължи обезщетение за 
прекъсване на Услугите, ако такова прекъсване е в 
резултат директно и/или индиректно на: 
1. периодични или инцидентни тестове, планирани 
или необходими, провеждани от Оператора, но не 
повече от 12 (дванадесет) часа за 6 (шест) месеца. 
В тези случаи Операторът следва да уведоми 
Клиента с двудневно предизвестие; 
2. неизпълнение от страна на Клиента на някое от 
задълженията му по договора; 
3. повреда или неправилна работа на всякакво 
оборудване и свързани с него съоръжения, 
осигурени от Клиента; 
4. недопускане на Оператора до оборудването, 
свързано с услугата за времето, през което 
Клиентът не е осигурил достъп до него; 
5. повреда или неправилна работа на линии, 
оборудване и свързани с тях съоръжения, наети от 
други оператори;  
6. форсмажорни обстоятелства, съгласно чл.37 по-
долу. 
 
СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ  
 
Чл. 32. Договорът между Оператора и Клиента се 
сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, който  
автоматично се продължава ако преди датата на 
изтичането му никоя от страните не уведоми другата 
за прекратяването с 30 (тридесет) дневно писмено 
предизвестие. 
 
Чл. 33. Договорът може да бъде прекратен преди 
изтичането на срока: 
1. По взаимно, писмено изразено съгласие между 
страните; 
 
2. При настъпване на форс-мажорни обстоятелства, 
съгласно чл.37 от настоящите Общи условия, 
продължили повече от 24 часа. Страната, която се 
позовава на форс-мажорните обстоятелства е 
длъжна незабавно в срок от 12 часа да уведоми 
писмено за това другата страна. При форс-мажор 
страните преговарят, обсъждат интереса от 
продължаване на договора и изготвят допълнително 

 
Art. 30. (1) The compensation for Service 
disconnection will be calculated on an hour basis 
according to the Agreement for service quality.  The 
number of hours, for which compensation is due 
(more than a two-hour disconnection), will be rounded 
up to the closest exact hour in Client’s favor. 
Compensation is not payable when the disconnection 
is less than 2 (two) hours. 
(2) The compensation shall be deducted from the 
Client’s bill for the period, following the disconnection 
period. The Client is obliged to inform the Operator 
within a 10 (ten) days after receiving the 
compensation in case where he doesn’t agree with 
the amount. 
(3) All compensations shall be included in the invoices 
for the period following the disconnection period. 
 
Art. 31. Compensation for service disconnection is not 
payable to the Client if such disconnection is a direct 
and/or indirect result of one of the following: 
1. Periodic or accidental tests, planned or necessary, 

carried out by the Operator, but not exceeding 12 
(twelve) hours in 6 (six) months. In this case the 
Operator has to inform the Client with a 2 (two)-
day advance notice; 

2. If the Client has failed to comply with any of his 
obligations under the contract; 

3. Due to failure or improper functioning of any 
equipment and related to it devices, provided by 
the Client; 

4. For the period of time during which the Client hasn’t 
granted access of the Operator to the equipment 
related to the service; 

5. Due to failure and improper functioning of lines, 
equipment and related to them devices, leased 
from other operators. 

6. Force-major situation, as per art.37 below. 
 
 
TERM OF THE CONTRACT. TERMINATION  
 
Art. 32. The Contract between the Operator and the 
Client shall be concluded for a 12 (twelve)-month 
term, which will be automatically prolonged unless any 
of the parties informs the other one of the termination 
with a 30 (thirty)-day preliminary written notice. 
 
 
Art. 33. The contract can be terminated before the 
expiry of the term: 
1. With a mutual written agreement between the 
parties; 
 
2. In a force-major situation, as per art.37 of the 
present General Terms and Conditions, when this 
situation continues more than 24 hours. The party, 
which points out the force-major circumstances, is 
obliged immediately in a 12-hour period to notify in 
writing the other party. In case of a force-major 
situation, the parties negotiate and discuss the benefit 
from contract continuation and prepare an additional 
agreement in accordance with the negotiated terms. 
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споразумение, съобразно постигнатите 
договорености. В случаите по тази точка не се 
дължат обезщетения и неустойки.  
 
3. По силата на съдебно решение или акт на 
компетентен държавен орган; 
 
4. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност 
на една от страните по договора от влизане в сила 
на съответното решение; 
 
5. С едностранно писмено 30 (тридесет)-дневно 
предизвестие само след изтичане на първоначалния 
12(дванадесет) месечен срок по чл.32. Срокът на 
предизвестието тече, считано от датата на 
получаването му от насрещната страна; 
 
6. С едностранно 15 (петнадесетт) дневно писмено 
предизвестие на изправната страна до 
неизправната, в случай че неизпълнението на 
задълженията не бъде преустановено в този срок. В 
този случай договоът се счита прекратен с изтичане 
на 15-ия(петнадесетия) ден считано от получаване 
на предизвестието; 
 
Чл. 34. (1) Операторът може да прекрати 
едностранно договора или да отмени някои негови 
клаузи ако: 
1. С нормативен акт на съответните държавни 
органи се забрани предоставянето на Услугите или 
на част от тях; 
2. Когато нормативен акт или акт на компетентен 
държавен орган наложи промяна в клаузи, условия 
или цени по договора. 
(2) В случаите по ал.1 обезщетение не се дължи. 
 
Чл. 35. (1) Клиентът  може да прекрати едностранно 
договора, в случай че: 
1. Прекъсването на Услугите продължи 3 (три) 

последователни работни дни, освен ако не е 
уговорено друго, съгласно чл.29, ал.2; 

2. Общият сбор от прекъсване предоставянето на 
Услугите за всеки отделен период на таксуване 
надвиши 20 (двадесет) часа. 

(2)  В случаите по настоящия член Клиентът е 
длъжен да заплати дължимите на  Оператора суми 
до момента на прекратяването. 
  
САНКЦИИ 
 
Чл. 36. (1) В случай, че Клиентът: 
1. Не заплати такси за Услугите или други дължими 
суми на Оператора и забавата продължи повече от 
10 (десет) дни след датата на падежа; 
 
2. Не изпълнява някое от задълженията си по 
договора и това продължи повече от 15 (петнадесет) 
дни след надлежно известие от Оператора; 
 
3. Е в нарушение на приложимото законодателство 
във връзка с Услугите или тяхното използване. 
Операторът може по свое усмотрение след 24 
(двадесет и четири)-часово надлежно известие да 

In the cases as per the present point, compensations 
and penalties are not due.  
 
3. By the virtue of a court decision or an act of a 
competent state authority; 
 
4. In case of liquidation or insolvency procedures of 
one of the parties to the contract, starting from the 
date the relevant decision becomes effective; 
 
5. With a unilateral 30 (thirty)-day advance written 
notification, only after expiration of the initial 
12(twelve) months term as per art.32. The term of the 
notification becomes effective as of the date of its 
receiving from the other party; 
 
6. With unilateral 15 (fifteen)-day advance written 
notification from the regular party to the party in 
remiss if the non-performance of the obligations 
continues. In such case the contract shall be 
considered as terminated with the expiration of the 15-
th day as of the receiving of the notification. 
 
 
Art. 34. (1) The Operator is entitled to terminate the 
Contract unilaterally or cancel some of its clauses if: 

1. The Services providing or part of them is 
prohibited with a normative act of the relevant state 
authorities; 
2. When a normative act or an act of a 
competent state authority requires amendments in 
the clauses, terms and prices of the contract.  

(2) In the cases under paragraph 1, compensation is 
not due. 

 
Art. 35. (1) The Client is entitled to terminate the 
contract unilaterally if: 
1. The service disconnection continues 3(three) 

consecutive working days, unless otherwise 
stipulated, as per art.29 par. 2;  

2. The total time of service disconnection for each 
separate billing period exceeds 20 hours. 

(2) In the cases under this article the Client is obliged 
to pay to the Operator the outstanding amounts till the 
moment of termination. 
 
 
SANCTIONS 
 
Art. 36. (1) In case the Client: 
1. Does not pay the fees for the Services or other 
outstanding amounts to the Operator and the delay is 
more than 10 days after the due date. 
 
2. Does not observe his obligations under the 
contract and this continues more than 15 days after 
due notice from the Operator; 

 
3. Fails to observe the valid legislation regarding the 
Services or their use. 
After a 24 (twenty-four)-hour notice, the Operator can 
execute one or more of the following sanctions at his 
own discretion:  
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упражни една или повече от следните санкции:  
а) временно да прекрати предоставянето на 
Услугите към Клиента, изцяло или към конкретни 
негови обекти, докато Клиентът изпълни 
задължението си;  
б) да прекрати предоставянето на Услугите към един 
или повече обекти на Клиента, като изисква 
незабавно изравняване на баланса.  
(2) Налагането на горепосочените санкции не 
освобождава Клиента от задължението му да 
заплати дължимите към оператора суми и не засяга 
правото на Оператора да прекрати договора 
съгласно чл.33, т. 6. 
 
ФОРС МАЖОР 
  
Чл. 37. (1) „Форсмажор” по смисъла на настоящите 
Общи условия е всяко събитие, което е извън 
разумния контрол на страните по настоящия 
Договор и което прави невъзможно изпълнението на 
поетите с него задължения. Такива събития биха 
могли да бъдат, но не се изчерпват до войни, 
международно ембарго, граждански безредици, 
природни бедствия, терористични акции, стачки, 
локаути (с изключение на такива стачки и локаути, 
които страната е могла да предотврати), изменения 
в законодателството. 
(2) Липсата на парични средства не представлява 
форс-мажор по смисъла на настоящите Общи 
условия.  
(3) Не може да се позовава на форс-мажор онази 
страна, поради чиято небрежност или умишлени 
деяния е настъпил форс-мажора. 
(4) Страните по договора не носят отговорност за 
неизпълнение на задълженията си при настъпване 
на форс мажорни обстоятелства. Същите се 
доказват пред другата страна със сертификат за 
форс мажор, издаден от Българската търговско-
промишлена палата. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 38. В случай на неяснота за целите на 
настоящите общи условия и договора за 1 (един) 
ден се счита период от 24 (двадесет и четири) часа, 
считано от 00.00 часа до 24.00 часа. 
 
Чл. 39. Никоя от страните няма право да прехвърля 
правата и задълженията си по договора на трети 
лица, без изрично, писмено изразено съгласие на 
другата страна. 
 
Чл. 40. Страните по договора нямат право да 
разпространяват информация или да правят 
публично достояние факти или обстоятелства, 
предоставени им във връзка със сключването на 
договора между тях или касаещи го без 
предварително изрично писмено разрешение от 
другата страна. 
 
Чл. 41. Всички изменения и допълнения към 
настоящия договор са валидни, само ако са 

a) Temporally stop the Service providing to the Client 
either entirely or to some of Client’s units until the 
Client execute his obligations;  
b) Stop providing the Services to one or more of 
Client’s units demanding immediate payment.  
(2) This does not exempt the Client from his obligation 
to pay the due amounts to the Operator and shall not 
affect the right of the Operator to terminate the 
contract as per art.33, item 6. 
 
 
 
 
FORCE MAJOR  
 
 Art. 37. (1) “Force major” according to the present 
General Terms and Conditions is any event, which is 
beyond the reasonable control of the parties to this 
contract and which makes it impossible to fulfill the 
resulting obligations. Such events could be, but are 
not limited to wars, international embargo, civil riots, 
natural disasters, terrorist acts, strikes, lockouts 
(excluding such strikes and lockouts, which could be 
prevented), and amendments in the legislation. 
(2) The lack of financial resources is not considered a 
force major according to the present General Terms 
and Conditions.  
(3) The party does not have the right to point out the 
force major circumstances in case they are due to its 
negligence or conscious actions; 
(4) The parties to the contract are not responsible for 
non-implementation of their obligations due to force-
major circumstances. The occurrence of the above 
mentioned is proved with a certificate for force-major, 
issued by the Bulgarian Chamber of Commerce.  
  
 
 
 
ADDITIONAL AND CLOSING PROVISIONS  
 
 
Art. 38. In case of ambiguity for the purpose of the 
present general terms and conditions and the 
contract, 1 (one) day is considered to be a period of 
24 (twenty-four) hours, from 00.00 a.m. to 24.00 p.m. 
 
Art. 39. Neither of the parties has the right to transfer 
its rights and obligations under the contract to third 
persons without the explicit written consent of the 
other party. 
 
Art. 40. The parties to the contract have no right to 
distribute information or to announce in public facts 
and circumstances related to the conclusion of the 
contract between them or concerning it, without the 
explicit consent of the other party, expressed in 
writing. 
 
 
Art. 41. All amendments and additions to the present 
contract are valid only if they are prepared in writing 
and are signed by both parties.  
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изготвени в писмен вид и са подписани от страните. 
 
Чл. 42. При противоречие между отделни клаузи в 
различните документи, ще се приемат за валидни 
клаузите в следната последователност: 
1. Договорът-заявка между страните, уреждащ 
специалните условия по предоставянето на Услугите 
и Приложенията към него; 
2. Настоящите Общи условия. 
 
Чл. 43. За всеки спор относно съществуването и 
действието на настоящите общи условия или 
сключения между страните индивидуален договор за 
предоставяне на услуги или във връзка с тяхното 
нарушаване, включително спорове и разногласия 
относно действителността, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението или неизпълнението 
им, както и за всички въпроси неуредени в 
настоящите общи и условия и договора между 
страните се прилага българското гражданско и 
търговско право, като страните уреждат 
отношенията си чрез преговори между тях. 
Постигнатите договорености се оформят в писмена 
форма. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред Арбитражния съд при 
БТПП. 
 
Чл. 44. (1) При прилагането и тълкуването на 
настоящите Общи условия се прилага действащото 
българско законодателство. 
(2) При противоречия между английския и 
българския текст, приоритет има текстът на 
български език. 

 
Art. 42. In case of contradiction between some 
clauses in the different documents, the validity of the 
clauses will be considered in the following order: 
1. The Contract-request between the parties settling 
the special terms for providing the Services and the 
Attachments to it; 
2. The present General terms and conditions. 
 
Art. 43. All disputes related to the existence and 
enforcement of the present general terms and the 
individual contract concluded by the parties  or with 
respect to their infringement, including disputes and 
disagreements regarding their validity, understanding, 
termination, implementation and non-implementation, 
as well as for all issues unsettled with the present the 
Bulgarian Civil and Commercial law will apply and the 
disputes shall be solved by negotiations between the 
parties. The agreements reached shall be made in 
written form. In case an agreement cannot be 
reached, the dispute shall be referred to the Court of 
Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry  
 
 
 
Art. 44. (1) The valid Bulgarian legislation will apply to 
the implementation and interpretation of the present 
General terms and conditions. 
(2) In case of contradictions between the English and 
the Bulgarian text, the Bulgarian text shall prevail. 
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