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Изменение и допълнение на Условия, при които се предоставя достъп за
терминиране в мобилната наземна електронна съобщителна мрежа на
„Мобилтел” ЕАД, приети в изпълнение на Решение № 1362 от 31.05.2012 г.
на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), (изм. и доп. от 16.02.2015
г.)
В Раздел XV „Обезпечения“ на Условия, при които се предоставя достъп за
терминиране в мобилната наземна електронна съобщителна мрежа на „Мобилтел”
ЕАД, приети в изпълнение на Решение № 1362 от 31.05.2012 г. на КРС, се правят

следните изменения и допълнения:
1. Изречение първо на т. 7 се изменя, както следва:
„7. (изм. от 16.02.2015 г.) В случай, че при сключване на съответния договор не е
учредена банкова гаранция или не е предоставен депозит, както и в случаите по
т. 12 и т. 13, Страната е длъжна да учреди банкова гаранция или да предостави
депозит, съответно да актуализира, по реда на предходната т. 6, първоначално
предоставена банкова гаранция или депозит, в 15-дневен срок от получаването на
искане от страна на Мобилтел.“

2. Добавят нови т. 11, т. 12 и т. 13, както следва:
„11. (нова от 16.02.2015 г.) В случай, че Страната е учредила банкова гаранция или
е предоставила депозит и не са налице предпоставките по т. XV.1, Страната има
право да отправи обосновано писмено искане за освобождаване на учредена
безусловна и неотменима банкова гаранция, ако тя е безсрочна, или да поиска
освобождаване на депозит. В случай че предоставената банкова гаранция е с
определен срок, искането следва да се подаде поне 14 дни преди изтичане на този
срок.
12. (нова от 16.02.2015 г.) С оглед избягване на всякакво съмнение, Мобилтел има
право да изиска учредяване на банкова гаранция или депозит, в случай че след
постигане на писмено съгласие между Страните за отпадането й е настъпило някое
от обстоятелствата, посочени в т. XV.1.
13. (нова от 16.02.2015 г.) Мобилтел има право да изиска учредяване на банкова
гаранция или депозит и в случай че:
- прогнозираната средномесечна парична стойност на ползваната Услуга направена
въз основа на новата шестмесечна прогноза по т. VI. 3 надвишава кредитния лимит,
установен от кредитна агенция по искане на Мобилтел; или
- реализираното ползване на Услугата, след отпадането на банковата гаранция или
депозита за съответния месец, достигне 70% от кредитния лимит, установен от
кредитна агенция по искане на Мобилтел.
Мобилтел има право да изисква изготвянето на кредитна оценка за своя сметка на
всеки 3 (три) месеца от момента на отпадане на банковата гаранция.“
Преходни и заключителни разпоредби към изменение и допълнение от
16.02.2015 г.
§ 1. Измененията се прилагат спрямо всички договори за взаимно свързване с
мобилната наземна мрежа на „Мобилтел“ ЕАД от датата на влизането в сила на
измененията.
§ 2. Измененията влизат в сила, считано от датата на публикуването им на
официалната интернет страница на предприятието на 16.02.2015 г.
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