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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 (изм. и доп. на 26.11.2013г.
съгласно покана за доброволно изпълнение с изх. № 12-013928/03.10.2013г. на КРС, изм. и доп. на 26.11.2013г. съгласно Писмо с изх.
№12-01-4253/18.11.2013 г. на КРС)
Във връзка с покана за доброволно изпълнение с изх. № 12-01-3928/03.10.2013г. на
КРС и Писмо с Изх. №12-01-4253/18.11.2013 г. на КРС, т. 2 от Раздел XIII на
Условия, при които се предоставя достъп за терминиране в мобилната наземна
електронна съобщителна мрежа на „Мобилтел” ЕАД (Условията), приети в
изпълнение на Решение № 1362 от 31.05.2012 г. на Комисия за регулиране на
съобщенията, се	
  изменя,	
  както	
  следва:	
  

1. В т . 2.1 от Раздел III на Условията се добавя ново изречение в края на
разпоредбата, както следва:
„В случай че съгласно договора/ договорите се ползват и двете услуги по т. I.2,
капацитетът на линията може да се раздели виртуално (time slots), ако разделянето
на линията чрез time slots е поискано от някоя от страните и е технически възможно
за Предприятието и при условие, че не е обоснована необходимост от по-голям
капацитет чрез съответните трафични прогнози.“
2. Във връзка с Решение № 135/14.02.2013 г. на КРС таблицата в т.1 от Раздел XI на
Условията придобива следния вид:

Период на валидност

Часове на силен
трафик/ лв. за
мин.

Часове на слаб
трафик/лв. за мин.

01.07.2012 - 31.12.2012

0,055

0,047

01.01.2013 - 30.06.2013

0,046

0,039

01.07.2013 - 31.12.2013

0,023

0,023

01.01.2014 - 31.12.2014

0,020

0,020

3.	
  Точка	
  2	
  от	
  Раздел	
  XIII	
  на	
  Условията	
  се	
  изменя,	
  както	
  следва:	
  
„2.	
   (изм. и доп. на 18.10.2013 съгласно изх. № 12-01-3928/03.10.2013г. на КРС, изм.
и доп. на 26.11.2013г., съгласно изх. №12-01-4253/18.11.2013 г. на КРС) При
взаимно свързване на мрежите всяка от страните по договора e длъжна да предава
CLI, без да
го променя и по начин, който осигурява правилно таксуване, както
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следва:
а) При ползване/предоставяне на услугата по т. I.2.1., всяка от страните по договора
за взаимно свързване се задължава да осигури функции на мрежата "Идентификация
на линията на викащия" (изпращане на А-номера) и "Идентификация на свързаната
линия", освен ако това е невъзможно според обстоятелствата и при условията на чл.
3 от Правилата за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на
мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на свързаната
линия" и "тонално номеронабиране" (обн. ДВ бр. 98/2008 г.).
б) При ползване на услугите по т. I.2.2 Мобилтел допуска и терминиране на гласови
повиквания без Идентификация на линията на викащия" (изпращане на А-номера),
ако това е невъзможно според обстоятелствата.“
Преходна разпоредба към изм. и доп. от 26.11.2013г.
§ 1. Изменението по раздел XIII, т.2 и Раздел III, 2.1 от настоящите условия се
прилага спрямо всички договори за взаимно свързване с обществена телефонна
мрежа на „Мобилтел“ ЕАД, с оглед терминиране в определено местоположение и
влизат в сила, считано от датата на публикуването им на официалната интернет
страница на предприятието на 26.11.2013г.	
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