
                                                                  ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
при сключване на договори  за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на  
физическата инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, включително до нейните 
 елементи и съоражения 

1.  Общи положения, предмет и страни 
1.1 С тези Общи условия на договора между “ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ“  ЕООД, вписано в Търговския 
регистър по ЕИК 203 801 418, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул. Цар Освободител 130, 
вх.Г,ет.1, адрес за контакт: гр.Русе, бул.Цар Освободител 130, вх.Г, ет.1, телефони за контакт  
082/82-11-81, 0899903944, е-мейл адрес: deltaeng@abv.bg, в качеството си на „мрежов Оператор“ се уреждат 
взаимоотношениятас Операторите на Електронни Съобщителни Мрежи, наричани по-долу “ОПЕРАТОР“ , 
наричани заедно „страните“, а поотделно „ страната“ 
1.2 Настоящите Общи условия се прилагат за Договори за достъп до и/или съвместно ползване на физи- 
ческа инфраструктура, включително до нейните елементи и/или съоражения, по смисъла на чл.15 от  
ЗЕЦМФИ („Договор“), които се сключват след проучване на техническите, физическите, правните и 
икономически възможности, съгласно предвиденото в тези Общи условия и ЗЕСМФИ. Общите условия 
са неразделна част от всеки Договор. 
1.3 Услугите за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура, за които може да бъде 
сключен Договор, както и цените към него се отнасят за конкретните услуги за които се сключва Договора. 
 
2. Определения 
 
2.1 „Мрежов оператор“ – е ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в 
т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронно съобщителните мрежи и физическата 
инфраструктура/ЗЕСМФИ/ 
2.2. „Оператор на електронна съобщителна мрежа“ – или „оператор“ – предприятие, предоставящо или има 
право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги 
2.3 „ Физическа инфраструктура“ – е физическата инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, 
включваща всеки елемент от неговата мрежа, който е предназначен за разполагане на други елементи от 
електронно съобщителна мрежа.,без самия той да се превръща в активен елемент като PEHD тръби и шахти 
(т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗЕСМФИ). Кабелите, включително оптичните кабели, не съставляват 
физическа инфраструктура по смисъла на настоящите Общи условия. 
     - „Подземна канална мрежа“ –е подземна тръбна мрежа, състояща се от полиетиленови тръби  и 
прилежащите към тях шахти, изградена за разполагане на кабели под земята, за краткост „обект“ 
 2.4 „ Електронно съобщителна мрежа“ – е съвкупност от преносни съоражения и при необходимост 
съоражения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, 
които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, оптични или други електромагнитни способи, 
фиксирани(с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет). 
2.5 „Услуга” – предоставянето от страна на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на достъп до собствената му 
подземна канална мрежа на Оператор на електронни съобщителни мрежи.. 
2.5 „ Поверителна информация“ – всяка информация(устна или писмена или в друга форма), обменяна между 
страните, която е обозначена като поверителна от предоставящата я страна или която с оглед на своето 
съдържаниеи/или предназначение е нормално да бъде възприета като поверителна от страната, която я 
получава. 
2.6 „Съществено нарушение“ – нарушение на което и да е задължение по настоящите Общи условия, 
Договора и приложенията към тях, което прави частично или изцяло невъзможно тяхното изпълнение, или с 
което сериозно се нарушават правата на потребителите.Съществено нарушение  е  и извършването на действия 
и/или бездействия, с които се нарушават и/или заобикалят правилата и процедурите, описани в настоящите 
Общи условия, Договора и приложенията към тях.Съществено нарушение е и такова увреждане на Подземна 
канална мрежа, което води до спиране на нейното функциониране по предназначение, и което не е отстранено 
от виновната страна в срокове по Общите условия, Договора и приложенията към тях. 

3. Процедура за сключване на Договор за достъп до и/или съвместно ползване на физическата 
инфраструктура 
 
3.1 ОПЕРАТОРЪТ заявява желанието си за сключване на Договор и/или предоставянето/прекратяването на 
услуга/и с подаване на писмено заявление до ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ( Образецът на заявлението се 
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определя с Наредбата по чл.5, ал.4 от ЗЕСМФИ).  В него се посочват районът, елементите и/или съораженията 
на физическата инфраструктура, за които се отнася искането, както и срока за ползването им.За всеки 
конкретен обект се подава отделно заявление. Заявление се подава и когато Оператора планира промяна на 
инсталираните съоражения/оборудване. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване. 
3.1  Заявлението се разглежда след заплащане на цената за техническо проучване, съгласно Ценовата листа - 
Приложение № 3. Преценката за удовлетворяване на заявлението включва и преценка на други постъпили 
заявления за същата част от мрежата, в случай, че има такива. 
3.2 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД уведомява заявителя за констатирани непълноти в заявлението в 14/ 
четиринадесет/ дневен срок от получаването му в офис на дружеството на посочения адрес. 
3.3 Сключването на Договор между страните се осъществява в срок 1 / един / месец от подаването на 
заявлението при установени преди това цени, технически изисквания, начини на разполагане, физическа 
възможност, изисквания за качество и безопасност освен ако: 
     - липсва техническа възможност физическата инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД да 
приеме елементите на физическа инфраструктура и/или електронно съобщителна мрежа на Оператора в 
зависимост от установените от ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД технически изисквания и ограничения в 
Приложение №3. 
     - налице е някое от основанията за отказ, предвидени в чл.21 от ЗЕСМФИ 
     - възможностите за ползването на заявената физическа инфраструктура  са ограничени, в който случай се 
прилага предвидената в чл. 20 ,ал.4 – 9 ЗЕСМФИ процедура. 
     - съображения за безопасност или защита на общественото здраве в зависимост от установените критерии от 
ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в Приложение №3 не отговарят. 
     - риск от възникване на сериозни смущения в работата на мрежата на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и в 
някоя от предоставяните чрез нея електронно съобщителни услуги на трети лица. 
3.4 В случаите на т 3.3 от настоящия раздел ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има право да откаже достъп до 
и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура, като за целта изпраща до Оператора мотивиран 
писмен отказ за сключване на Договор, в 1 / едномесечен / срок от постъпване на заявлението. 
3.5 Предоставянето/прекратяването на услугата за всеки конкретен обект се установява чрез подписване на 
Протоколи за предоставяне/прекратяване на услугата. Протоколите се подписват от упълномощени за тази цел 
представители на страните. Копия от пълномощните се прилагат към Протокола. 
3.6 Всяка от страните отговаря за разрешенията и лицензите, необходими за осъществяването на дейността и 
законосъобразната експлоатация на съответните обекти и/или съоражения/оборудване. ТВ ДЕЛТА 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД осигурява съдействие на Оператора , като предоставя копия от необходимите 
документи, като срокът за това е 14 / четиринадесет / дни след постъпила заявка за това. 
3.7 При писмено поискване ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД осигурява на Оператора възможност за 
проучване на условията за достъп до и/или съвместно ползване в конкретен обект чрез осигуряване оглед на 
място   от упълномощени лица и/или предоставяне на необходимата информация. Оглед се допуска в срок до 14 
/ четиринадесет / дни от датата на получаване на писменото искане. Оглед може да бъде отказан от 
съображения за нарушаване на сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, 
общественото здраве или безопасност. ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД изпраща мотивиран писмен отказ за 
оглед на място в срок до 14 / четиринадесет / дни от датата на получаване на писменото искане от Оператора. 
3.8 Страните гарантират, че всички съоражения/оборудване , които са или ще бъдат инсталирани в обектите при 
условията за съвместно ползване, отговарят на всички нормативни изисквания, технически стандарти и 
стандартите за безопасност, установени в българското законодателство. 
3.9 Всички разходи с инсталирането или изграждането и въвеждането в експлоатация, както и демонтажа на 
съораженията/оборудването, се поемат от Оператора, освен ако не е договорено друго. 
3.10 След подписването на Договора, страните монтират съораженията/оборудването в срок до 60 / шестдесет / 
дни след датата на подписването. Ако съораженията/оборудването не бъдат монтирани в този срок, Оператора 
подава ново заявление. 
3.11 Всяка от страните запазва собствеността върху индивидуално изградените и ползвани от нея 
съоражения/оборудване. 

 
4.Права и задължения на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
 
4.1 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има право: 
     4.1.1 Да получава в срок и изцяло дължимите от Оператора суми, в съответствие с посоченото в  
Общите условия, Договора и приложенията към тях. 
     4.1.2 Да изисква от Оператора пълната информация и документация за техническите спецификации 
на съораженията/ оборудването, местоположението на неговите кабели, положени в Подземната канална 
мрежа. Предоставената информация се счита за поверителна. 



     4.1.3 Да извършва планови ремонти и реконструкции, профилактични дейности, свързани с поддържане, 
развиване и подобряване на обектите, за което отправя писмено предизвестие в разумен срок преди започване 
на съответните дейности до Оператора. При извършване на посочените мероприятия ТВ ДЕЛТА 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД няма право да измества съоражения/оборудването на Оператора, освен с негово изрично  
писмено съгласие. 
     4.1.4 Да получава на предварително определения в Договора адрес писмени известия от Оператора за 
пречки, трудности и други проблеми, свързани с изпълнението на Договора и допълнителните заявки за услуги. 
     4.1.5 Да осъществява по всяко време контрол за ползване по предназначение на обектите. 
     4.1.6 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД може по всяко време да извършва проверки. При констатирано 
нарушение на Общите условия , Договора  и приложенията към него, да спира предоставянето на услугата и да 
деинсталира съораженията/оборудването на Оператора както и при неправилно използване от Оператора 
обектите за съвместноползване или при неспазване на техническите изисквания и задължителните указания, 
съдържащи се в закон или други нормативни актове. 
     4.1.7 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИГ ЕООД  при неспазване задълженията на Оператора му предоставя  10 /десет/ 
дневен срок за отстраняване на нарушението. 
     4.1.8 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има право  временно да преустанови предоставянето на ползване на 
подземна канална мрежа и да прекъсне кабелите на Оператора при неплащане на месечна такса, при загуба или 
щета, за която е безспорно установено, че е настъпила в резултат на дейности на Оператора. 
     4.1.9 При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа, ТВ 
ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми 
предварително Оператора във възможно най-кратък срок, в който да бъде изпратен представител на 
Оператора.При неотложни случаи, при които е необходимо да се предприемат незабавни действия, с оглед на 
осигуряването на безопасността или опазване на човешки живот, съобщението се извършва във възможно най-
кратък срок след отстраняването на аварията. 
          - За отстраняване на авария по тази точка се съставя констативен протокол, който се връчва на Оператора 
в срок 3/три/ дни след отстраняване на аварията. 
          -   ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не дължи обещетение на Оператора за нанесени вреди при или по 
повод дейностите при отстраняване на аварии описани в т 4.1.9   
     4.1.10 Да получи обезщетение в следните случаи и в размер на:  
          - При установяване на неправомерно положени кабели - в размер на 6 месечни абонаменти такси за 
дължината на неправомерно положените кабели по цени към датата на установяване на нарушението;  
          - При установяване на кабели, които не са маркирани - в размер на 6 месечни абонаменти такси за 
дължината на неправомерно положените кабели по цени към датата на установяване на нарушението;  

 
4.2 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се задължава: 
     4.2.1 Да предостави услугите в съответствие с настоящите Общи условия, Договора и допълнителните 
споразумения към него и приложенията към тях. 
     4.2.2 Да оказва необходимото съдействие за инсталиране на съораженията/оборудването на Оператора на 
обектите за съвместно ползване, съобразно Договора, както и да предостави на Оператора всички документи, 
необходими за законосъобразното изграждане и въвеждане в експлоатация на съораженията/оборудването, 
инсталирано на обект при условията на съвместно ползване. 
     4.2.3 Да изготвя в срок сметки за задълженията на Оператора и изпраща фактури за предоставените услуги 
по Договора. 
     4.2.4 Да не възпрепятства и/или затруднява работата на служителите на Оператора, използващи  мрежата на  
ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 
     4.2.5 Да отстранява повреди на обектите, в подходящ срок, освен ако те не са причинени от действие или 
бездействие на Оператора. 
     4.2.6 Да осигурява на Оператора/ неговите служители/ достъп до обектите при спазване на предоставените 
процедури за достъп. 
     4.2.7 Да поема за своя сметка разходите за отстраняване на повреди в мрежата , получени в резултат на 
виновно поведение на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , нейни работници/служители. 
     4.2.8 Да уведомява Оператора за причини, които могат да затруднят изпълнението на Договора( 
профилактични дейности и реконструкции, ремонти на сгради и съоражения) свързани с поддържане, развиване 
и подобряване на обектите за съвместно ползване най-малко с 30/тридесет/ дневно предизвестие. 
     4.2.9 Да уведомява Оператора, с който е сключил Договор за достъп до и съвместно ползване на физическа 
инфраструктура, предварително за своите инвестиционни намерения, свързани с тази инфраструктура, в 
подходящ срок преди началото на изпълнение на строителните и монтажни работи. 



     4.2.10 Да не разкрива и/или разпространява на трети лица информация, предоставена от Оператора по 
Договора, освен ако Оператора не се е съгласил с друго. 
     4.2.11 Да оказва необходимото съдействие на Оператора при упражняване на правата му съгласно този 
Договор. 
 
 
5. Права и задължения на Оператора 
 
5.1 Права на Оператора: 
     5.1.1 Да подава заявления за ползване на услуги, съгласно процедурите описани в тези Общи условия.. 
     5.1.2 При сключен индивидуален Договор Оператора, както и упълномощени от него лица, преминали през 
необходимия начален инструктаж за безопасност на труда, имат право на достъп до физическата 
инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за извършване на дейностти по разполагане, поддръжка, 
и използване на електронни съобщителни мрежи, единствено при стрикно спазване на приложимите законови 
разпоредби и настоящите Общи условия. 
     5.1.3 Да получава необходимото съдействие от ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за изпълнение на 
дейностти съгласно Общите условия, Договора и приложенията към него, но задължително в присъствието на 
служител или представител на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 
     5.1.4 Да получава в срок всички документи ,необходими за законосъобразното инсталиране или изграждане 
и въвеждане в експлоатация на съораженията/оборудването от ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 
     5.1.5 Да получава сметки и фактури за дължими плащания, в сроковете, определени в настоящите Общи 
условия. 

 
5.2 Задължения на Оператора: 
     5.2.1 Операторът е длъжен да уведоми ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД най- късно 7 / седем / дни преди 
започването на всяка дейност с писмено уведомление ,в което са посочени физическата нфраструктура/трасето, 
която ще бъде обхваната на планираните предстоящи работи, техния вид, датата на съгласуване на проекта от 
страна на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , както и лицата, на които Оператора е възложил изпълнението на 
конкретната дейност, планирания срок. 
     5.2.2 Да използва обектите само по предназначението, уговорено между страните в настоящите Общи 
условия, Договора и приложенията към тях.  
      5.2.3 . При всяка промяна в електронната съобщителна мрежа за конкретна цел да присъства представител 
на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
     5.2.4 Да използва съораженията/оборудването на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на обектите за 
съвместно ползване, съобразно Договора с грижата на стопанин и само за договорените между страните цели, 
определени в Общите условия. 
     5.2.5 При завършване на съответните дейностти по разполагане и съответствието им с настоящите Общи 
условия, Договора и приложимото законодателство, задължително следва да бъде констатирано с Протокол със 
съдържанието по чл.53 от ЗЕСМФИ, подписан без забележки от ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД от една 
страна и подписан без забележки от Оператора. 
     5.2.6 В случай на прекъсване на работата на електронната съобшителна мрежа на Оператора, причинено от 
непредвидени или непреодолими събития, когато се налага предприемане на незабавни действия и сроковете 
посочени в Общите условия не могат да бъдат спазени, уведомлението до ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се 
извършва в най – кратък срок преди или веднага след отстраняването на аварията. В този сличай представител 
на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не е необходим, но във всички случаи извършването на работите по 
отстраняване на аварията трябва да бъдат съобразени с разпоредбите на настоящите Общи условия и 
съответните нормативни разпоредби. Наложително е пълно въстановяване на евентуално нанесени вреди на 
мрежата и инфраструктурата на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 
     5.2.7 Операторът е длъжен да влага материали, отговарящи на съответните приложими стандарти и 
установените нормативни изисквания. Да спазва установените от ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
технически изисквания, начини на разполагане и ограничения, описани в Приложение №3, както и настоящите 
Общи условия. 
     5.2.8 Да спазва установените норми за безопасност на труда, здравословни и безопасни условия на труд, 
описани в Приложение №3, както и настоящите Общи условия. 
     5.2.9 Да предоставя при поискване съответната проектна, техническа и друга документация, установяваща 
съотвествието на дадена електронна съобщителна мрежа, разположена вив/по физическата инфраструктура на 
ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с нормативните изисквания, настоящите Общи условия и Договор. 



     5.2.10 Да извършва навреме плащанията за ползване на услугата, чрез банков превод. В случай на забавено 
плащане дължи неустойка за всеки ден закъснение в размера на законовия лихвен процент. 
     5.2.11 Да приведе своята кабелна съобщителна мрежа в съответствие с действащата нормативна уредба. 
     5.2.12 Да маркира и поддържа маркировката на своите муфи, усилватели, кабели в съотвествие с 
изискванията, отговарящи на действащите нормативни изисквания. 
     5.2.13 Да не разкрива и/или разпространява на трети страни информация, предоставена от ТВ ДЕЛТА 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД във връзка с изпълнението на Договора, освен ако не е съгласувано  друго с ТВ ДЕЛТА 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 
 
6. Срок на действие на Договара 
 
6.1. Срокът на действие на Индивидуалния договор за ползване на Услугата е 1 /една/ година, освен ако не е 
указано друго в него. В случай че преди изтичане на първоначалния срок никоя от Страните не подаде 1- /едно/ 
месечно писмено предизвестие за прекратяване на Договора, той се подновява за нов 1-/едно/ годишен период, 
като това правило се прилага многократно. 

 
7. Прекратяване на Договора   
 
7.1 Договорът се прекратява: 
     - по взаимно писмено съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
     - с едностранно писмено предизвестие отправено от едната страна и получено 
от другата в срок от 2 /два/ месеца чрез електронна поща; 
     - с писмено 1-номесечно / едномесечно / предизвестие от страна по Договора, в случай на непреодолима 
сила, при която една от страните не е в състояние да изпълни своите задължения за срок по – дълъг от 3 / три / 
месеца; 
     -  при прекратяването с ликвидация или обявяването в несъстоятелност на страна по Договорa; 
     -  всяка от страните може да прекрати Договора с 15- /петнадесет/ дневно писмено предизвестие при 
неизпълнение на предвидено в Договора задължение на другата страна, като й даде 30- /тридесет/ дневен срок 
за отстраняване на допуснатото нарушение; 
     - с  цел избягване на всякакво съмнение, с прекратяването на Договора се прекратява предоставянето на 
всички услуги, за които Договорът е бил сключен или съответно изменен впоследствие. Обратно, с 
прекратяването на отделна услуга по Договора не се прекратява предоставянето на останалите услуги, за които 
Договорът е бил сключен или съответно изменен впоследствие, като всички права и задължения остават в сила 
и следва да се изпълняват съобразно Договора, Общите условия и приложенията към тях.   
7.2 . При извършване на Съществено нарушение по Общите условия, Договора или приложенията към тях, 
изправната страна има право да развали Договора с отправяне на 14-дневно (четиринадесетдневно) писмено 
предизвестие. Развалянето на Договора настъпва с изтичането на срока на предизвестието, при условие че 
нарушението не бъде преустановено и вредоносните му последици, в случай че има такива, не бъдат отстранени 
в срока на предизвестието. Договорът може да бъде прекратен в цялост или само в частта, за която се отнася 
същественото нарушение. 
7.3 Независимо от факта, че Договора е прекратен , страните уреждат финансовите отношения помежду си, 
породени до датата на прекратяването, съгласно клаузите на Договора. 
7.4. При прекратяване на Договора всяка страна има правото, след предварително съгласуване и винаги след 
заплащане на всички дължими от нея съгласно Договора суми и в присъствието на представители на другата 
страна, да влезе в обектите на другата страна, за да извърши необходимите работи по демонтиране на собствени 
съоръжения/оборудване. За извършените действия се съставят двустранни писмени Протоколи. 
 
   
8. Отговорност. Разрешаване на спорове 
 
8.1 Без да се засягат предвидените в ЗЕСМФИ и в Общите условия разпоредби, относно отговорността за вреди 
на страните, страните носят отговорност за претърпени вреди, вследствие на виновно неизпълнение на  
задължения по настоящите Общи условия и Договора, което след надлежно уведомяване не е било отстранено в 
срок. 
8.2 Операторът дължи на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД неустойка при прекратяване на Договора преди 
изтичане на срока предвиден в Договора в размер на дължимата обща цена за предоставяне на услугите по 
достъп до и/или съвместно ползване на обекта/обектите , както и свързаните с тяхното предоставяне услуги, от 



датата на прекратяване на Договора до крайния срок при първоначалния сключен, фиксирана въз основа на 
дължимите суми по Договора за месеца предхождащ месеца на подаване на искането  за прекратяване. 
8.3 Страните носят отговорност за вредите, причинени от техни служители, работници по повод изпълнение на 
служебните им задължения, както и за вреди, причинени от лица, натоварени от страните от тяхно име да 
упражняват задължения, произтичащи от Общите условия и Договора. 
8.4 При възникнал правен и/или административен спор, независимо от неговия характер, относно права на 
Оператора във връзка с услугите, и възникналия спор би могъл да засегне пряко законните права и интереси на 
ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има право едностранно да ограничи 
услугите за съответните обекти до уреждането на съответния спор. 
8.5 Операторът, собственик на електронна съобщителна мрежа, разположена във физическата инфраструктура 
на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , е отговорен за вредите, причинени на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
в резултат на разполагане и/или използване на неговата електронна съобщителна мрежа в нарушение на 
ЗЕСМФИ или наредбата по чл.63, ал.5 от ЗЕСМФИ. 
8.6 При прекъсване на ел. захранването поради повреда, авария или бедствие ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД не носи отговорност пред Оператора. 
8.7 Процедура за разрешаване на спорове: 
     - Представители на всяка от страните провеждат среща, с цел разрешаване на спора. Ако страните не успеят 
да се споразумеят в рамките на 7/ седем / дни , то преминават към следващ етап; 
     - Всяка от страните може да отнесе въпроса до КРС / Комисията за регулиране на съобщенията / или до 
експерти, избрани от двете страни; 
     - Всяка от страните има право да подаде иск пред компетентния български съд или да инициира процедура 
по реда и при условията на Глава 8 от ЗЕСМФИ или по чл.22 от ЗЕСМФИ. 
      
 
9. Поверителност и сигурност 
9.1 Всяка страна от Договора поема задължение пред другата да положи всички усилия нейните ръководители , 
служители, изпълнители и подизпълнители да опазват тайната на поверителната информация, която страните са 
си разменили или е станала тяхно достояние преди, по време на сключване на Договора и да не я разкриват. 
9.2 Страните се задължават да спазват разпоредбите на действащото законодателство на Република България, 
както и да предприемат всички необходими мерки , включително действия и/или бездействия, гарантиращи 
безопасността на своите служители, работници  и потребители във връзка с изпълнението на задълженията си 
по Общите условия и Договора. 
9.3 Всяка страна няма да използва Поверителната информация на другата страна, за да спечели търговско 
предимство в предоставянето на услугите си на клиентите. 
9.4 Всяка страна е съгласна да не използва правата на интелектуална собственост на другата страна, 
информация относно персонала и клиентите, за реклама или други цели без предварително писмено съгласие на 
другата страна. 

 

10. Измемения и допълнения на Общите условия 
10.1 Изменения и допълнения на настоящите Общи условия могат да бъдат направени по инициатива на  
ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с 1/едно/ месечно писмено предизвестие, по реда на Търговския закон.  
10.2 ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД прави Общите условия публични, като ги поставя на сайта си и ги 
предоставя на Оператора при сключване на Договор. 
10.3 В случай, че предложените изменения са в следствие на промяна на действащото законодателство или 
произхождат от инициатива или решение на компетентен държавен орган, то те влизат в сила, считано от 
датата, предвидена в съответния акт, а ако няма такава от посочена от ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД дата. 
10.4 Тези Общи условия се прилагат за всички Оператори на електронни съобщителни мрежи. 
 
11. Изменения и допълнения на Договора 
11.1 Всяка една страна може да предлага по всяко време изменение и/или допълнение на действащия Договор, 
освен ако не е изрично предвиден друг режим в настоящите Общи условия и/или Договора. 
11.2 Искането за изменение и/или допълнение следва да бъде мотивирано и предоставено на другата страна в 
писмена форма. Двете страни преговарят до постигане на споразумение за съответното споразумение и 
допълнение в най-кратък срок. 
11.3 В случай, че страните не постигнат споразумение по искането за изменение и/или допълнение, се прилага 
процедурата по Общите условия за разрешаване на спорове между страните /т 8.7 / 



11.4 Всички изменения и допълнения на Договора се оформят писмено( като допълнителни споразумения към 
Договора) и стават неразделна част от него. В случай на недоразумение между допълнителното споразумение и 
Договора , с предимство ще се ползва допълнителното споразумение. 

 

 
12. Заключителни разпоредби 
12.1 В случай на противоречие между настоящите Общи условия и подписания между страните Договор, 
предимство има Договорът. 
12.2. Страните съставят списък с лицата за контакт, който съдържа имената, длъжности, телефони и адреси на 
електронната поща на съответните лица.  Съобщенията се считат получени от датата на потвърждението за 
получаване писмото по електронна поща. Във връзка с обработването на лични данни страните декларират и се 
задължават да спазват разпоредбите на действащото законодателство, включително  Закона за защита на 
личните данни и актовете по прилагането му. 
12.3. Всички приложения, допълнителни споразумения, протоколи и други документи относно изпълнението на 
Общите условия и Договора са неразделна част от тях. 
12.4 Договорът е лично споразумение между страните и освен ако друго не е договорено писмено между тях, 
никакви права и/или задължения на всяка една от тях не могат да се предоставят и/или прехвърлят изцяло или 
отчасти на трето лице, без предварително писмено съгласие на другата страна, което не може да бъде 
неоснователно отказвано.  
12.5 За неуредените с настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат съответно разпоредбите на Закона за 
електронно съобщителните мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Закона за електронните 
съобщения /ЗЕС/, Закона за устройство на територията, подзаконови актове по прилагане на изброените закони, 
други приложими закони и подзаконови актове по тяхното прилагане; правила и норми, относими към 
проектирането, съгласуването, разрешаването и изграждането на електронни съобщителни мрежи и съответната 
физическа инфраструктура, установени с друг закон или подзаконов нормативен акт; съответните относими и 
задължителни Решения и други актове на Комисията за регулиране на съобщенията, или други 
административни актове – както за ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  така и за Оператора; както и 
постигнатите между страните допълнителни споразумения към сключения помежду им Договор, доколкото 
последните не противоречат на изброените нормативни актове.  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение № 1  - Видове услуги;  
Приложение № 2 – Ценова листа; 
Приложение № 3. – Технически изисквания;  
 
 
 
 
 
      
 

 
 

 

 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                    ВИДОВЕ УСЛУГИ 
 
        1.  Проучване и набиране на изходни данни по повод подадено заявление за 
             сключване на индивидуален договор за предоставяне на достъп до и/или 
             съвместно ползване на физическата инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, 
             включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане; 

 
         2. Проучване и съгласуване на проект за извършване на дейности по 
             разполагане на електронно съобщителна мрежа и нейни елементи на друг 
             Оператор във физическа инфраструктура на на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД; 

 
         3.Съвместно разполагане и ползване на тръбна мрежа и шахти на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД; 

 
         4. Осигуряване на присъствие на квалифициран представител от страна на 
             ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД   при започване и завършване на дейности по достъп до  
             и/или съвместно разполагане и ползване на физическата инфраструктура на 
             на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за   
             разполагане в рамките на работния ден от 9.00 часа до 18.00 часа; 

 

 

 

 
            Услугите, изброени в настоящото приложение могат да бъдат 
            допълвани или видоизменяни едностранно от   ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  със 
            съответното изменение и/или допълнение на Общите условия, по редът - предвиден в    
            раздел 10  -  Измемения и допълнения на Общите условия 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                           

                    ЦЕНОВА ЛИСТА 
 
      ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД определя цени за извършване на услугите , изброени в  

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 както следва : 

1.Проучване и набиране на изходни данни по повод подадено заявление за сключване на 
индивидуален Договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата 
инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, включително и до нейни елементи и 
съоражения за разполагане – 50.00 лева еднократно 

2. Проучване и съгласуване на проект за извършване на дейности по разполагане на електронно 
съобщителна мрежа и нейни елементи във физическа инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД: 
     - при трасе до 100 м – 30.00 лева еднократно 
     - при трасе от 101м -500м – 60.00 лева еднократно 
     - при трасе от 501м – 1000м – 120.00 лева еднократно 
     - при трасе 1001 – 2000м – 150.00 лева еднократно 
     - при трасе над 2000м – за всеки 1000м – 85.00 лева еднократно 

3. Разполагане и ползване на тръбна мрежа и шахти на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – 0.16 
лева за 1 / един / линеен метър месечно. 

4. Осигуряване присъствие на квалифициран представител от страна на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД при започване и завършване на дейностти по достъп до и/или съвместно разполагане и 
ползване на физическата инфраструктура на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, включително и до 
нейни елементи и съоражения за разполагане, за 1 / един / час в рамките на работния ден от 9.00 часа 
до 18.00 часа – 12.00 лева. 

                                                   Всички цени са без включено ДДС ! 

 

ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД запазва правото си да променя едностранно установените 
цени при спазване на реда за изменения на Общите условия в раздел 10. 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Технически изисквания, физическа 
възможност, начини на разполагане, 
изисквания за качество и безопасност, 
ограничения 
С оглед на вида и структурата на изградената и въведена в експлоатация налична физическа 
инфраструктура, върху коятоТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има права и чрез която предоставя 
електронно съобщителни услуги на свои абонати, състояща се от:различни на брой в отделните 
трасета HDPE(High Density Polyethylene) тръби с диаметър Ф 40 мм. и съответно Ф 32 мм., положени 
подземно - директно в изкопи без изградена канална мрежа; свързващи съоръжения - шахти от тип 
ШКС01 , ШКС02 и ШКС03; и съответно абонатни отклонения; физическата възможност за 
разполагане в така изброените елементи и съоръжения, като част от мрежата на ТВ ДЕЛТА 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД; изискванията за качество и безопасност; необходимостта от резервиран 
капацитет за осигуряване на целостта на мрежата и непрекъснатост на услугите, както и  за 
реализиране на инвестиционни намерения, свързани с развитие и/или промени на същата,  ТВ 
ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД установява следните условия и ограничения за предоставяне 
на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, а именно: 
     1. разполагане на кабели на друг Оператор се допуска само при наличие на повече от една 
свободна HDPE тръба, върху която ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГима право на собственост и е част от 
трасе в обхвата на издадено Разрешение за строеж – въведен изцяло в експлоатация по съответния 
законов ред; 
     2. под израза “повече от една свободна HDPE тръба” следва да се разбира още, тръба, в която няма 
разположени други кабели на мрежовия оператор или на друг оператор; същата не е необходима за 
осигуряване на целостта на мрежата и непрекъснатостта на услугите, предоставяни от ТВ ДЕЛТА 
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и в същото време тя не е част от трасе – предмет на бъдещи инвестиционни 
намерения на мрежовия оператор, планирани в рамките на следващите 12 месеца от датата на 
подаване на заявлението за сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно 
ползване на физическата му инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за 
разполагане; 
     3. допуска се съвместно разполагане – изтегляне на кабели и в HDPE тръба, в която има вече 
изтеглен един на брой кабел, но само ако същата тръба служи за абонатно отклонение с диаметър 
минимум Ф 40 мм., и не е част от трасе, предмет на предстоящо инвестиционно намерение за 
развитие на мрежата в рамките на следващите 12 месеца от датата на подаване на заявлението за 
сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му 
инфраструктура, включително и до нейни  елементи и съоръжения за разполагане ; 
     4. не се допуска разполагане на кабели в HDPE тръба, в която има вече разположени - изтеглени 
два кабела, поради потенциален риск от увреждане и/или прекъсване на вече изтеглените в тръбата 
кабели; 
     5. допуска се изтегляне само на оптични кабели с диаметър не по-голям от 11.00 мм.; 
     6. не се допуска разполагане на медни кабели от съображения за безопасност и 
потенциален риск за здравето и живота на съответните служители на ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД; 
     7. в шахти от тип ШКС01 /с размери 50/100 см./, част от трасе в обхвата на издадено Разрешение за 
строеж – въведен в експлоатация по надлежния ред, поради ограничения от физическо естество, не се 
допуска разполагане на пасивни елементи на мрежата на друг оператор /муфи, оптични сплитери и 
други/ и/или аванси на кабели; 



     8. в шахти от тип ШКС02 и ШКС03 се допуска разполагане на пасивни елементи 
/муфи и оптични сплитери, и други/ на друг оператор , както и аванси на кабели, с дължина по 
последните не по-голяма от 8.00 м.; 
     9. монтажът и крепежът на авансите на кабелите в ШКС02 и ШКС03 се извършва задължително по 
дългата страна на съответната шахта; 
     10. не се допуска разполагане в шахтите на активно оборудване на мрежата на друг оператор, като 
усилватели, суичове и друго такова от съображения за безопасност; 
     11. не се допуска използване на ел.напрежение по разположените кабели и съоръжения във 
физическата инфраструктура на мрежовия оператор от съображения за безопасност; 
     12. разположените кабели и оборудване задължително следва да бъдат надлежно маркирани от 
съответния оператор, съобразно изискванията на съответните приложими правила и норми; 

 

 

 
ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД си запазва правото да променя едностранно установените 
условия при спазване на реда за изменения на Общите условия, съгласно раздел 10 
 
 


