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Изменение и допълнение на Условия, при които се предоставя достъп
за терминиране в определено местоположение на индивидуалната
обществена телефонна мрежа на „Мобилтел“ ЕАД, приети в
изпълнение на Решение № 356 от 23.06.2016 г. на Комисия за
регулиране на съобщенията

Във връзка с Решение № 356/23.06.2016 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията, Условията, при които се предоставя достъп до терминиране в
определено местоположение на индивидуалната обществено телефонна мрежа на
„Мобилтел“ ЕАД, се изменят, както следва:
1. В Раздел XI „Цени на услугата за терминиране на трафик“
1.1. т. 1, придобива следната редакция:
„1. За трафика, терминиран в мрежата на Мобилтел, с национален произход и или
произход от държави в Европейския съюз и Европейската икономическа зона
(ЕС/ЕИЗ)1, предприятието, което е страна по договора за взаимно свързване, заплаща
на Мобилтел цена за терминиране в размер на:
Цени за терминиране в мрежата на Мобилтел, лв./мин, без ДДС
Часове на силен
Часове на слаб
Период на валидност
трафик/ лв. за
трафик/лв. за мин.
мин.
01.07.2012 – 31.12.2012
0,0110
0,0093
01.01.2013 – 30.06.2013
0,0085
0,0070
01.07.2013 – 31.12.2013
0,005
0,005
01.01.2013 – 31.12.2014
0,005
0,005
01.01.2015 – до прекратяване действието
0,005
0,005
на решение №134/14.02.2013 г.

1.2. Създават се нови точки 1. а) и 1. б) със следното съдържание:

Австрия, Азорски острови, Белгия, България, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург,
Мадейра, Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Обединено Кралство, Португалия, Полша,
Реюнион, Румъния, Сен Бартелми, Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Френска Гвиана, Хърватия, Чехия, Швеция
1

„1. а) За трафика, терминиран в мрежата на Мобилтел, предприятието, което е страна
по договора за взаимно свързване заплаща на Мобилтел цена за терминиране на
повиквания с произход държави извън Европейския съюз и Европейската
икономическа зона (ЕС/ЕИЗ), в зависимост от групата, в която попада съответната
страна на произход на повикването, както следва:
ГРУПА
А
Б

СТРАНИ
Канада, САЩ
Всички останали
държави

ЦЕНА на минута
0.00256

ВАЛУТА
Евро

0.055

Евро

Цените не включват данък върху добавената стойност (ДДС).“
„1. б) За трафика, терминиран в мрежата на Мобилтел, предприятието, което е страна
по договора за взаимно свързване, заплаща на Мобилтел за терминиране на повиквания
без идентификация на линията на викащия (CLI) или с невалидна идентификация на
линията на викащия цена в размер на 0.055 Евро/минута без ДДС.“
Посочените цени в евро са фиксирани според курса на Българска Народна Банка.

2. В Раздел III „Местоположение и брой на точките на взаимно свързване при
Мобилтел. Линии за взаимно свързване и капацитет на първоначално свързване“
се създават нови точки 4. а) и 4. б), както следва:
„4. а) В случай, когато линиите за свързване се осигуряват от Мобилтел, те се
предоставят на следните цени - за селищна 2048 kbps линия за взаимно свързване
еднократна цена от 500 лева и месечна цена от 300 лева. Цените са без ДДС.“
„4. б). Разходите за осигуряване на достъп до мрежови съоръжения на точките на
взаимно свързване, в случай че едната страна не желае да ползва съответната услуга, се
поемат от страната, която ползва услугата, включително месечна цена от 100 лв. без
ДДС за 2 Mbit/s порт за достъп до порталните централи на Мобилтел, като първият
порт е безплатен.“
3. В Раздел VI. „Маршрутизиране, отчитане на трафика и прогнози за трафик“ т.
3 придобива следната редакция:
“3. Страните, в случаите когато е приложимо и за двете страни, разменят прогнози за
трафика по месеци и линиите, така че да отговарят на изискванията за качество. С оглед
избягване на всякакво съмнение, ако едната Страна не насочва трафик за услуга по
I.2.1. и/или I.2.2., тази Страна не изпраща прогнози за трафик. Прогнозите се изготвят
на шестмесечие и се разменят в края на юни и декември всяка година. Прогнозите
отразяват очаквания обем трафик, терминиран от предприятието в мрежата на
Мобилтел за трафик с произход, както следва:
- от държави от ЕС/ЕИЗ;
- от държави извън (ЕС/ЕИЗ) в зависимост от групата, в която попада съответната
страна на произход на повикването и

трафик без идентификация на линията на викащия (CLI) или с невалидна
идентификация на линията на викащия.
Първоначалната трафична прогноза, предоставeнa заедно с искането за взаимно
свързване от предприятието, се актуализира в края на месец декември или юни, в
зависимост от това, кой от двата месеца настъпва първо след датата на сключване на
договор за взаимно свързване.”
-

4. В Раздел VI. „Маршрутизиране, отчитане на трафика и прогнози за трафик“ т.
4 придобива следната редакция:
„4. Освен очаквания обем трафик по произход съгласно предходната точка, прогнозите
съдържат и следната информация:
а) брой 2 Mbit/s – портове до порталните централи на другата страна;
б) нови точки на взаимно свързване;
в) нови сигнални линии към C7 сигналните мрежи;
г) очакван период на въвеждане в експлоатация.“
5. В Раздел XV „Обезпечения“ т. 4 придобива следната редакция:“
„4. В случай че банковата гаранция или депозитът се иска от Мобилтел преди влизане в
сила на съответния договор, първоначалният размер на банковата гаранция или
депозита се определя въз основа на прогнозните данни за 4 (четири) месечен трафик по
произход (с обособени прогнозни данни за трафик с произход от държави от ЕС/ЕИЗ,
за трафик с произход от държави извън ЕС/ЕИЗ в зависимост от групата, в която
попада съответната страна на произход на повикването и трафик без идентификация на
линията на викащия (CLI) или с невалидна идентификация на линията на викащия) и
съгласно действащите към момента на учредяването на гаранцията/депозита цени за
терминиране на повиквания в мрежата на Мобилтел.”
6. В Раздел XV „Обезпечения“ т. 5 придобива следната редакция:
„5. В случай че банковата гаранция или депозитът се иска от Мобилтел след влизане в
сила на съответния договор, първоначалният размер на банковата гаранция или
депозита се определя въз основа на реалните данни за 4 (четири) месечен трафик по
произход (реални данни за трафик с произход от държави от ЕС/ЕИЗ, трафик с
произход от държави извън ЕС/ЕИЗ в зависимост от групата, в която попада
съответната страна на произход на повикването и трафик без идентификация на
линията на викащия (CLI) или с невалидна идентификация на линията на викащия) през
последните четири месеца от действието на съответния договор и съгласно
действащите към момента на учредяването на гаранцията/депозита цени за
терминиране на повиквания в мрежата на Мобилтел. В случай че не са изтекли 4
(четири) месеца от действието на съответния договор или не е налице реално
осъществен трафик в рамките на 4 (четири) месеца, за периода, за който няма реален
трафик, размерът на обезпечението се определя въз основа на прогнозните данни за
месечен трафик по произход съгласно последната предоставена от другата страна
прогноза по Раздел VI, т. 3 и съгласно действащите към момента на учредяването на
гаранцията/депозита цени за терминиране на повиквания в мрежата на Мобилтел.“

7. В Раздел XV „Обезпечения“ т. 6 придобива следната редакция:
„6. По всяко време на действие на съответния договор Мобилтел може да поиска от
другата страна актуализация на размера на банковата гаранция, съответно
предоставения депозит, в случаите когато:
реализираното ползване на услугата по съответния договор се е
увеличило с 30% на месечна база спрямо нивото на прогнозите по Раздел VI, т. 3, въз
основа на което е определен размера на банковата гаранция;
на база кредитна оценка, издадена от кредитна агенция е установено
наличие на увеличен кредитен риск в сравнение с предходната кредитна оценка;
има промяна в цени за терминиране по произход или на група, в която е
включена дадена държава/държави, която води до промяна с 5% на размера на
предоставената банкова гаранция, изчислена на база прогнозните данни за трафик.
При реализирано ползване на услугата по съответния договор, равняващо се на
70% от размера на учредената банкова гаранция, съответно предоставения депозит, на
месечна база за съответния месец, Мобилтел може да уведоми Страната, като може да
даде указание за преразглеждане на прогнозата и депозита или банковата гаранция.
При реализирано ползване на услугата по съответния договор, равняващо се на
110% от размера на учредената банкова гаранция, на месечна база за съответния месец,
Мобилтел може да преустанови предоставянето на услугата и да поиска актуализация
на депозита или банковата гаранция.“
8. В Раздел XV „Обезпечения“ се създава нова т. 6. а) със следното съдържание:
„6. а). Във връзка с Решение № 356/23.06.2016 г. на КРС, предприятията, учредили
банкова гаранция или депозит в полза на Мобилтел във връзка със сключен договор за
взаимно свързване преди постановяването на горепосоченото решение, следва да
актуализират предоставената гаранция или депозит. Актуализираният размер на
банковата гаранция или депозита се определя въз основа на реалните данни за 4
(четири) месечен трафик по произход през последните четири месеца от действието на
съответния договор и съгласно действащите към момента на актуализацията на
гаранцията/депозита цени за терминиране на повиквания в мрежата на Мобилтел.“
Преходни и заключителни разпоредби към изменение и допълнение от 30.06.2016г.
§1. Измененията се прилагат спрямо всички договори за взаимно свързване с
обществена телефонна мрежа на „Мобилтел“ ЕАД от датата на влизане в сила на
измененията.
§2. Измененията влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им на официалната
интернет страница на предприятието.

