
ОБЩ И УСЛОВИЯ
към договор за Абонамент

I. Предмет на общите условия
1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с възмездното предоставяне на услугата “Интернет по локална мрежа” от ЕТ „ 
КАНИНИ ” (наричано по-долу Доставчик) на неговите абонати.
2. Доставчикът осъществява достъпа на Абоната до Интернет посредством една от предлаганите от него услуги: "Неограничен достъп до интернет", 
"Достъп до интернет и кабелна телевизия" и “Бизнес абонамент”.
а) Услугата "Неограничен достъп" се състои в осигуряване на неограничен достъп до Интернет с негарантирана скорост на трафика в 
международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика в българската част от мрежата.
б) Услугата " Достъп до интернет и кабелна телевизия " се състои в осигуряване на неограничен достъп до Интернет, с негарантирана скорост на 
трафика в международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика в българската част от мрежата, и до кабелна телевизия.
в) Услугата “Бизнес абонамент” се състои в осигуряване на достъп до Интернет с гарантирана скорост, чийто размер се конкретизира в 
индивидуалния договор с Абоната.
3. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, услугите „Неограничен достъп” и „Достъп до интернет и кабелна телевизия” може да се 
използват само на един компютър като Абонатът ползва един реален статичен 1Р адрес. Изключение правят само споделените услуги от вида „ 
Неограничен достъп” или „ Достъп до интернет и кабелна телевизия” в чиито спесификации в индивидуалния договор е указано изрично броя на 
разрешените компютри.
4. В различните зони на покритие по преценка на Доставчика могат да се предоставят само някой от посочените услуги на цени определени от 
Доставчика за всяка зона на покритие.
5. Абонатът ползва един брой пощенска кутия, върху майл сървъра на Доставчика във вида <име>@Ьге7а.пе1 - безплатно. Всяка допълнителна 
пощенска кутия се заплаща по 1.50 лева с ДДС на месец.
6. По време на гръмотевични бури, проливни дъждове и други сходни състояния на времето, Абонатът е длъжен да изключи кабела за достъп до 
Интернет от мрежовия интерфейс на оборудването си.
8. Всяка промяна на абонамента става с писмено предизвестие от страна на Абоната до Доставчика направено преди началото на абонаментния 
период, за който ще важи промяната. В случай, че Абонатът промени абонаментния си план от такъв, за който няма инсталационна такса в такъв, за 
който има такава Абонатът е длъжен да заплати в пълен размер инсталационната такса преди датата на включване, в противен случай остава на 
уговорения с индивидуалния договор абонаментен план до заплащане на инсталационната такса.
9.Нарушенията на настоящите Общи условия се констатират с протокол, съставен от Доставчика.

II. Инсталиране и  оборудване
1. Доставчикът извършва необходимото, за да осъществи достъпа на Абоната до интернет не по-късно от 7(седем) дни от подписването на 
индивидуалния договор с него. За целта Абоната трябва да разполага с:
- Функциониращо компютърно и/или комуникационно оборудване, необходимо за свързването към интернет;
- Инсталирана Операционна Система минимум Windows98;
- Занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация.
2. Абоната е длъжен да осигури безпрепятствен достъп до инсталираните устройства на Доставчика, ако те са в рамките на обитаваната от него 
сграда, включително при необходимост от първоначална инсталация или подмяна. Абоната е длъжен да съдейства по всички възможни начини на 
Доставчика и неговия технически персонал за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда.
3. Всички активни устройства и кабели ( адаптери, ИР8 - и и др.), осигурени от Доставчика за целите на свързването към Интернет остават негова 
собственост. Абоната е длъжен да не предприема и, доколкото зависи от него, да не допуска да се извършват промени в който и да било от 
елементите тези устройства и кабели. При прекратяване на индивидуалния договор и ползването на услугата Абонатът се задължава да върне на 
Доставчика адресното пространство, предоставено му съгласно сключеният индивидуален договор и да осигури достъп в 7 (седем) дневен срок от 
датата на прекратяването на договора за демонтиране на оборудването от Доставчика. Ако не бъде осигурен достъп в рамките в 7 (седем) дневния 
срок Абонатът дължи на Доставчика неустойка в размер два пъти стойността на кабелите и оборудването, инсталирани на територията на Абоната - 
за физическо лице и три пъти стойността на тези кабели и оборудване ако абоната е юридическо лице. Неустойката трябва да бъде заплатена в 
едномесечен срок от датата на прекратяване на настоящия договор в офиса на Доставчика на адрес: гр. Хасково, бул. „ Г.С.Раковски „ 26-А.
4. Абоната се задължава да уведомява своевременно Доставчика за всяко посегателство на трети лица върху оборудването по предходната точка, 
както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на услугата по договора.

III. Начало, срок и прекратяване на договора
1. Договорът се сключва преди физическото свързване на Абоната към локалната мрежа и началния момент на ползването на услугата. Сключването 
на договора е доказателство, че на Абоната е предоставено потребителско име и парола за ползване на съответната услуга.
2. Срокът на ползване на услугата се указва в Договора. След изтичането на срока по индивидуалния договор той се трансформира в безсрочен 
договор. Ако Абоната след изтичането на срока на индивидуалния договор не заплати следващата абонаментната месечна такса в срока посочен в 
договора достъпът на Абоната до услугата се преустановява (спира). Ако в едномесечен срок след изтичането на срока на договор Абоната не 
заплати дължимия месечен абонамент, за да му бъде възстановен достъпа до услугата, договорът се счита за прекратен съгл. т.3 от раздел III от 
настоящите Общи условия от първо число на следващия месец.
3. Договорът може да бъде прекратен незабавно и без предупреждение от Доставчика като уведоми Абоната за това, без да дължи обезщетение, ако 
Абонатът не изпълни някое от договорните си задължения и/или наруши някоя от разпоредбите на т.2 от раздел III, т.3 от раздел IV, т. 9 от раздел V 
и раздел VI от настоящите Общи условия. Абонатът дължи неустойка в размер на оставащите месечни абонаментни такси за срока на договора при 
нарушение на клаузите на т.3 от раздел IV, т. 9 от раздел V, т. 2 от раздел VI.
4.При прекратяване на договора от страна на Абоната с писмено тридесетдневно предизвестие, преди изтичане на срока уговорен в договора, 
Абонатът дължи неустойка в размер на оставащите месечни абонаментни такси за срока на договора.
5. Договорът може да бъде прекратен с отправяне на едностранно предизвестие от двамата при настъпване на форсмажорни обстоятелства, ако 
тези обстоятелства продължат повече от 30дни. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, 
изискуеми преди настъпването на форсмажорните обстоятелства.
6. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
7. Доставчикът може да прекрати договора с едномесечно предизвестие по всяко време без да дължи неустойка или обезщетение на Абоната.



IV. Цени и условия на плащане
1. Абоната заплаща ползването на съответната услуга съгласно индивидуалния договор и Тарифата на ЕТ „КАНИНИ” с цените на предоставяните 
услуги. Тарифата се публикува на уеб сайта на Доставчика (http://www.breza.net/) минимум 7(седем) дни преди датата на влизането й в сила и се 
предоставя на разположение на абонатите във всички офиси на Доставчика.
2. Всички такси се заплащат авансово.
3. Ако съответната абонаментна такса за услугата не бъде заплатена в договорения срок, достъпът на Абоната до Интернет се спира от Доставчика. 
Ако в период от 30 (тридесет) дни от датата на спирането Абонатът не изплати задължението си достъпът до абонаментната услуга се прекратява и 
той се изключва физически от мрежата на Доставчика. Услугата се подновява след заплащане на пълния размер на задължението от Абоната и 
заплащане на такса за повторно включване съгласно действащата Тарифа на Доставчика.
4. Доставчикът има право едностранно да променя Тарифата с цените на предоставяните от него услуги съобразно тарифната си политика и 
пазарната конюнктура.
5. Абонатът се задължава да следи поне веднъж седмично в Интернет на адрес: http://www.breza.net и на електронната си поща (имейл), посочена за 
връзка с Абоната в индивидуалния договор, за уведомления, предизвестия, изменение в настоящите Общи условия и/или Тарифата с цените на 
услугите предоставени от ЕТ „ КАНИНИ ”.
6. Изменението на Тарифата на ЕТ „КАНИНИ” има действие след изтичане на едноседмичен срок от публикуването й на сайта с адрес: 
http://www.breza.net/ .

V. Права и задължения на доставчика
1. .Доставчикът се задължава да предостави след заплащане на абонаментната такса за съответния период, уговорен в индивидуалния договор, на 
Абоната достъп до абонаментната услуга на адреса уговорен между страните в индивидуалния договор.
2. Доставчикът е задължен да осигури лице за контакт за техническа поддръжка в работни дни в интервал от 9 до 18ч за подпомагане разрешаването 
на възникнали повреди, които правят невъзможно ползването на съответната услуга или влошават качеството й.
3.Във връзка с поддръжката на предоставяната услуга Доставчикът има право да провежда профилактики с максимална продължителност два часа 
всяка не по-често от 3 пъти в месеца. По време на профилактиките е възможно влошаване качеството на съответната услуга или временното й 
прекъсване. Възможно е провеждането на по-голям от предвидения в тези Общи условия брой профилактики, когато такива се налагат от външните 
доставчици на услугата към Доставчика.
4.При по-продължителна профилактика (над два часа) Абоната следва предварително да бъде уведомен като информацията се публикува на адрес: 
http://www.breza.net/ Предупреждението за профилактика се изпраща 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато 
профилактика се налага от външните доставчици на услугата и Доставчикът не е бил своевременно уведомен.
5.При възникване на проблем, предизвикващ влошаване качеството на съответната услуга, Доставчикът е длъжен да го отстрани до 24 часа от 
подаване на сигнала ( за леки повреди) и до 72 часа (за тежки повреди - хардуерно прекъсване на мреж ата и т.н.). При независещи от Доставчика 
проблеми- природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването и др. срокът се удължава с 24 часа след всяко случило се събитие.
6.При непредоставяне на съответната услуга за повече от 3 (три) последователни дни от заплатения период по вина на Доставчига въпреки подаване 
на заявка по предходната точка, последният дължи обезщетение на Абоната в размер на дните, за които не е предоставена услугата от четвъртия ден 
нататък като приспада съответната на периода за непредоставяне на услугата дължима сума от стойността на месечната абонаментна такса за 
следващия месец.
7.Доставчикът има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с IP адрес и/или MAC адрес и опити за нерегламентирано 
получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.
8.Доставчикът има право да получи допълнително възнаграждение от Абоната, в случай, че е открил и/или отстранил повреди, предизвикани от 
виновни или невиновни действия на Абоната, възпрепятстващи ползването на абонаментната услуга от него или други абонати на Доставчика, 
констатирани с протокол, съставен от служител на Доставчика, който е установил повредата.
9.Доставчикът има право да определя тарифата за месечния абонамент и цените за инсталиране на оборудването и да ги променя съобразно 
тарифната си политика и пазарната конюнктура - едностранно като промяната се публикува на адрес www.Breza.net преди началото на периода, за 
който ще действа тя и срока й на действие. Промяната на размера на месечения абонамент, когато се увеличава не може да надвишава двойния 
размер на уговорения с индивидуалния договор месечен абонамент.
10.Доставчикът има право да спре временно достъпа до услугата в случаи на намеса на трети лица в съоръженията на Доставчика, включително и 
софтуерно, водещи до невъзможност за нормалното им функциониране - до отстраняване на причините.
11.Доставчикът има право да изменя и/или допълва едностранно настоящите Общи условия като промяната има действие след изтичане на 
едноседмичен срок от публикуването й на адрес: http://www.breza.net/ .
12.Доставчикът има право да спре достъпа до абонаментната услуга съгл. т.3 на раздел IV, ако Абонатът не заплати в срок месечния абонамент до 
издължаване на пълния размер на задължението от страна на Абоната за съответния период до момента на издължаването. Възтановяването на 
достъпа до услугата се извършва в срок от 24 часа от заплащането на абонамента за текущия период. При спиране поради неплащане, Доставчикът не 
дължи неустойка за времето, в което Абонатът не ползва услугата и има право на месечните таски за оставащия срок на договора - неизплатени от 
момента на спирането на услугата или преди това.
13.Доставчикът се задължава да осигурява интернет достъп след заплащане на месечния абонамент от страна на Абоната.
14.Доставчикът се задължава да предоставя комуникационната услуга, предмет на настоящия договор, в съответствие с техническите параметри, 
описани в индивидуалния договор и на посочените в същия лица за цялото времетраене на договора.
15.Доставчикът осигурява необходимото оборудване за изграждане на връзка до крайните устройства на Абоната, което остава негова собственост.
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VI. Права и  задължения на Абоната
1. Абоната получава достъп до Интернет след заплащането на инсталационната такса и месечния абонамент за един месец, въвеждането на своите 
парола и потребителско име, които получава при сключването на индивидуалния писмен договор. Използването на услугите чрез същите парола и 
потребителско име от лице, различно от Абоната, не освобождава последния от задълженията му по сключения индивидуален договор.
2. Абоната се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в Общите условия, индивидуалния договор и действащата 
Тарифа на ЕТ „ КАНИНИ ”.
3. Абоната се задължава при ползване на съответната услуга да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, включително да не зарежда, 
съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми, изображение, звук или каквито и да е други материали, имащи забранено от 
закон съдържание, или нарушаващи права на трети лица, включително права на интелектуална собственост, както и да не зарежда, съхранява, 
разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за 
отдалечен достъп (“троянски коне”), нежелана поща (“spam”) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване 
дейността на компютри и компютърни информационни системи, да не изпраща електронна поща с адрес на подателя различен от неговия собствен, 
да поддържа програмно-техническите средства, които използва за достъп до Интернет чисти от злонамерен саморазпространяващ се софтуер, 
заплашващ функционирането на мрежата и сигурността на останалите абонати ( получил известност като „вируси” и „червеи” ), да не инсталира и 
използва софтуер за подмяна и фалшифициране на IP и MAC адреси или пакети, подслушване на пакети или друг подобен софтуер застрашаващ 
работната мрежа, да не променя IP и/или MAC адреса за връзка към мрежата на Доставчика без негово разрешение, да не прави каквито и да били 
промени в настройките на комуникационното оборудване, което той използва за осъществяване на услугата, преди това да е съгласувано и одобрено 
от техническия персонал на Доставчика, да използва мрежовия адаптер за връзка към интернет само и единствено в режим 10/100Mbps ( 10/100 
мегабита ), да не споделя абонамента си с други лица намираши се извън пределите на указания в индивидуалния договор адрес. Абонатът е длъжен 
да не предприема действия, които потенциално могат да доведат до повреда в мрежата на Доставчика, мрежите на негови абонати или други мрежи;
4. При ползване на съответната услугата Абоната не може да създава затруднения за ползването на услугата или на други услуги от други абонати 
или да нарушава работата на други потребители и/или сървъри в Интернет .
5. Абоната няма право да включва допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата, без разрешението на 
Доставчика.
6. Абоната няма право да променя своя IP адрес и/или MAC адрес и/или инсталирания от специалисти на Breza.net софтуер. Всички произтичащи от 
това грешки и щети са за сметка на Абоната. Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг 
абонат, както и тяхното използване.
7. Абоната се задължава да не използва услугата за изпращане или получаване на материали с обиден, насилствен или заплашителен характер, или 
такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски права и други права, или такива, изпращането и получаването на които 
нарушава законовия ред на страната или съдържа призиви за извършване на насилствени действия.
8. Абоната е длъжен да осъществява връзка със сървъра на Доставчика с предоставените му права за достъп само от едно място в даден момент.
9. Предоставяната от Доставчика услуга не може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или 
безвъзмездно ползване, нито на други правни действия от страна на Абоната освен ако неизползва услуга „Бизнес абонамент”.
10. Предоставяната от Доставчика услуга може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или 
безвъзмездно ползване, отстрана на Абоната само след писмено съгласие от страна на Доставчика.
11. Абоната няма право да прониква или получава информация от друг компютър в рамките на мрежата на Доставчика без съгласието на собственика 
и ползвателя на този компютър.
12. Абоната се задължава да не използва предоставяната му услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в 
индивидуалния договор.
13. При наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на Доставчика или предоставянето на услугите, Абоната е длъжен 
да отстрани в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа му до Интернет до 
отстраняването на проблема без да дължи обезщетение за това и като има право на месечния абонамент за съответния месец или месеци за срока на 
договора.
14. Абоната е длъжен да осигурява свободен достъп на представители на Доставчика до компютъра, чрез който ползва услугата, както и до 
останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора.
15. При нарушение на някое от посочените в раздел VI задължения от настоящите Общи условия, Доставчикът има правото да прекрати достъпа на 
Абоната до Интернет без предупреждение и/или без право на повторно включване.
16. Абонатът има право при необходимост (напр. отсъствие от адреса, за който се предоставя абонаментната услуга) да заяви чрез писмено заявление 
до Доставчика, направено преди началото на абонаментния период, за който ще важи промяната, желанието си за определен от него срок да му бъде 
спрян достъпа до Интернет като за този период заплаща 5 (пет) лева месечна абонаментна такса за поддръжка на инфраструктурата и таксата за 
допълнителен IP адрес ако има такъв, като този период на спиране на достъпа до абонаментната услуга не може да е повече от два месеца за времето 
на договора освен при изричното писмено съгласие на Доставчика. Абонаментните такси се заплащат предварително за целия заявен период 
пропорционално на броя на месеците заедно с подаване на заявлението. Ако сумата не бъде заплатена в цялост за заявения период при подаване на 
заявлението при Доставчика то таксуването за посочения период ще продължи съгласно уговорения месечен абонамент в настоящия договор. След 
изтичането на заявения период отново се възобновява месечния абонамент, определен в настоящия договор. Ако на Абоната през посочения период 
за спиране на услугата е бил възстановен достъпа му до услугата по негово желание преди този период да е изтекъл, Абонатът доплаща сумата до 
пълния размер на месечния абонамент за съответния месец, в който е бил възстановен достъпът му.
17. Абоната има право да получава услугата предмет на този Договор с препоръчани от Доставчика технически средства.
18.Абонатът има право да подава сигнал при възникване на проблем, предизвикващ влошаване качеството на абонаментната услуга на телефонните 
номера посочени в договора за контакти с Доставчика при технически проблеми.



УИ.Гаранции и ограничение на отговорностите
1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответната услуга, което се дължи на неизправност 
или неправилно функциониране на оборудването на Абоната или на неговите неправомерни действия.
2. Доставчикът не носи отговорност пред Абоната за:
- имуществени или неимуществени вреди - загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или 
невъзможността за ползването на съответната услуга;
- неспособност на Абоната да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга;
- претенции на трети лица срещу Абоната, свързани с ползването на услугата от Абоната;
- съдържанието и защитата на информацията получавана и разпространявана от Абоната в интернет;
- взаимоотношения на Абоната с носителя на авторски права върху софтуера инсталиран на устройствата на Абоната или файлове, изтеглени от 
интернет;
- за временно прекратяване на достъпа до услугата поради повреди по съединителните линии извън контрола на Доставчика, ако е нарушена 
работоспособността на комуникационните връзки или има технически проблеми на програмно-техническите средства на други доставчици на 
интернет, от коиото зависи неговата работа, злонамерени деиствия на трети лица (кражби на кабели, хакерски атаки и други подобни), които правят 
невъзможно ползването на услугата;
- повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на Доставчика, причинени в резултат на:
а) прекъсване на електрозахранване, което извежда комуникационните линии от нормална експлоатация;
б) външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационните линии от трети лица;
в) нанасяне на повреди по комуникационните линии в резултат на природни бедствия, аварии и други;
г) ползването от страна на Абоната на погрешна или неактуална информация от Интернет;
д) вреди, дължащи се на грешки или небрежност на Абоната.

VIII. Санкции
1. При констатиране на нарушения по т. 3,4,6,8,12 от раздел VI на настоящите Общи условия, Абоната дължи глоба в размер на 2 /две/ месечни такси 
съгласно тарифният план, по който използва услугата.
2. При констатиране на нарушения по т. 5 и 9 от раздел VI на настоящите Общи условия, Абоната дължи глоба в размер на 4/четири/ месечни такси, 
съгласно тарифният план, по който използва услугата.
3.При опит на Абоната да наруши работоспособността на програмните средства на Доставчика, Абоната дължи глоба в размер на 200лв., а за щетите 
над тази сума Доставчикът може да предяви иск за пропуснати ползи в съответствие с размера щетите.

IX. Заключителни разпоредби
1. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори.
2. В случай, че спор между страните по Договора не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от 
съответния съд по седалището на Доставчика.
3. В случай на несъответствие между отделни клаузи в анексите към индивидуалния договор, индивидуалния договор, Общите условия, 
съставляващи договора между страните за ползването на абонаментната услуга, техният приоритет се определя в следната последователност:
а) Анексите към индивидуалния договор;
б) Индивидуалния договор;
в) Общите условия.
4. Абоната приема, че Доставчикът може да прехвърли отчасти или изцяло правата и задълженията си по договора с него на трето лице, при което 
обвързването на Абоната става с уведомяването му за Прехвърлянето от новия доставчик.
5. Личните данни на Абоната, които при сключването на индивидуалния договор стават достояние на Доставчика, се съхраняват от последния при 
спазване изискванията на Закона за защита на личните даннии. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на Абоната и 
контактуване с него в рамките на договорното правоотношение. Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се 
упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в офиса на Доставчика.
6. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на 
договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.
7. За неуредените с тези Общи условия и/или сключения индивидуален договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в 
Република България.

Натоящите Общи условия влизат в сила от 1.01.2012г. и остават в сила в тази си цялост до изричната им отмяна или изменение от Доставчика. 
Последна промяна, направена на: 08.09.2015г.
Срок на действие - до изричната отмяна или изменение от Доставчика.
Публикувано на:08.09.2015г.


