
Правила за ползване на услугата Prima 4Kids
(в сила от 05.10. 2009 г.)

I. Предмет и определения. 
1. Тези Правила за ползване на услугата Prima 4Kids (наричани за краткост 
„Правилата”) са приети на основание т. 55. от Общите условия за 
взаимоотношенията между “Мобилтел” EАД и абонатите и потребителите на 
обществените мобилни наземни мрежи на “Мобилтел” ЕАД по стандарти GSM и 
UMTS и определят реда, начина и условията, при които “Мобилтел” ЕАД (наричано 
за краткост „Мобилтел”) предоставя услугата Prima 4Kids (наричана за краткост 
„Prima 4Kids”) на Абонати и Потребители.
2. Навсякъде в тези Правила следните думи и изрази, когато започват с главна 
буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено 
число), ще имат посочените в този член 2 значения, освен когато контекстът 
изисква друго:
2.1. “Мрежа” означава която и да е обществената мобилна наземна мрежа на 
Мобилтел, за чието изграждане, поддържане и използване Мобилтел е получил 
необходимите лицензии или разрешения от компетентния орган на Република 
България, който към момента е Комисията за регулиране на съобщенията.
2.2. „Абонат” означава физическо или юридическо лице, което е страна по договор с 
Мобилтел за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез Мрежата.
2.3. „Краен потребител” означава всяко лице, независимо дали е Абонат или не е 
Абонат, което ползва една или повече предплатени електронни съобщителни 
услуги, включени в Prima 4Kids. С оглед избягване на всякакво съмнение: Услугата 
Prima 4Kids може да бъде ползвана от Краен потребител само въз основа на договор 
между Мобилтел и Абонат и при условие, че има съответна Prima 4Kids SIM карта 
за ползване
на Услугата. 
2.4. „Prima 4Kids” или „Услугата” представлява пакет от услуги, предоставян от 
Мобилтел чрез Мрежата на Абонат и Крайни потребители, който включва: а) 
възможността Абонат да придобие и активира определен брой (не повече от три 
за един Зареждащ номер) предплатени Prima 4Kids SIM карти, които да предостави 
за ползване на един или различни Крайни потребители; и б) конкретен обем 
от предплатени електронни съобщителни услуги, предоставяни на Крайните 
потребители чрез Мрежата и Prima 4Kids SIM карта, който се определя, съгласно 
GSM/UMTS стандарта и технологичните възможности на Мрежата за този вид 
достъп до нея и е посочен в инструкциите за ползване на Prima 4Kids SIM картата, 
предоставяни при закупуването й и публикувани на интернет страницата на 
Мобилтел – www.mtel.bg; и в) Prima 4Kids подарък, вложен в търговската опаковка 
на Prima 4Kids SIM картата; и г) възможност Абонатът или Крайният потребител, 
на когото Абонатът е предоставил за ползване своя SIM карта и номер, да зарежда 
всеки месец, автоматично - чрез своя абонатен номер („Зареждащ номер”), 
съответните Prima 4Kids SIM карти с определена сума, в рамките на която 
Крайният потребителят на съответната предплатена Prima 4Kids SIM карта 
може да ползва услуги от Мрежата; и д) по-ниска цена на изходящите гласови 
повиквания, провеждани между Зареждащия (абонатен) номер и номерата на 



активираните и зареждани от него Prima 4Kids SIM карти.

II. Активиране на Prima 4Kids.
3. Услугата Prima 4Kids се активира безплатно от Абонат или ползвател, на 
когото Абонатът е предоставил своя SIM карта. Активирането може да стане 
само след закупуване на предплатена Prima 4Kids SIM карта в магазин на Мобилтел 
или в магазин от партньорската мрежа на Мобилтел. Самата Prima 4Kids SIM 
карта се активира, съгласно действащите Правила за ползване на услугата Prima, 
публикуване на www.mtel.bg.
4. Услугата може да бъде активирана само, ако към момента на активацията по 
отношение на Абоната и съответно по отношение на неговия Зареждащ номер са 
налице следните условия:
4.1. (Изм., в сила от 01.05.2010 г.) Номерът, по отношение на който се активира 
Услугата (“Зареждащия номер”), е на Абонат, който има договор за услуги с 
Мобилтел; и
4.2. По отношение на Зареждащия номер да не е наложена забрана за презареждане 
на предплатена SIM карта; и
4.3. Към момента на активацията да има по-малко от 3 (три) активирани Prima 
4Kids SIM карти, свързани със съответния Зареждащ номер.
5. Prima 4Kids се активира по един от следните начини:
5.1. От Абонат - с подписване на специално Приложение към договора за услуги на 
Абоната, в което се посочва Зареждащия номер и условията на ползване на Prima 
4Kids.
5.2. От Абонат или от ползвател, на когото Абонатът е предоставил своя 
SIM карта, чрез която ще се извършва зареждане на Prima 4Kids SIM карта, чрез 
следната последователност от действия:
a) Изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) от Зареждащия номер до 
безплатен кратък номер 1705, от SIM картата, чрез която ще се извършва 
зареждане на Prima 4Kids карта. Изпратеният SMS следва да съдържа текст “Start 
08xxxxxxxx,Y”, където 08xxxxxxxx е номерът на предплатената Prima 4Kids SIM 
карта, а Y е сумата за автоматично презареждане – 3 (три) лв., 5 (пет) лв., 10 
(десет) лв. или 15 (петнадесет) лв.
б) Получаване на Зареждащия номер на автоматичен SMS с искане за 
потвърждаване активирането на предплатената Prima 4Kids SIM карта;
в) Потвърждаване на искането за активиране на посочената в първия изходящ SMS 
предплатена Prima 4Kids SIM карта и за приемане на тези Правила чрез SMS с текст 
“DA”, който следва да бъде изпратен в рамките на 1 (един) час от получаване на 
SMS по предходната буква ”б” от тази т.5.2.
г) Получаване на Зареждащия номер на автоматичен SMS с потвърждение за 
успешно завършено активиране на Prima 4Kids.
6. В случай на неуспешно активиране на Prima 4Kids, Зареждащият номер получава 
SMS с текст, сочещ причината за това. Допълнителна информация по този въпрос 
може да бъде получена чрез обаждане на *88 от Зареждащия номер.
7. При извършване на активация по реда на тези Правила се счита, че 
съответният Абонат, на чийто номер се активира услугата и Крайните 
потребители, които ползват предплатени Прима SIM карти са запознати и са 
съгласни с настоящите Правила, както и с ценоразписа на Prima 4Kids.
8. Мобилтел не носи отговорност при активиране на Услугата по реда на т.5.2 
от физическо лице – Краен потребител, което не е Абонат на Зареждащия 
номер, а ползвател, на който съответния Абонат е предоставил номера и 
съответната SIM карта за ползване. В случай, че даден Абонат не е съгласен с 
активация, извършена по посочения ред от трето лице, на когото този Абонат е 



предоставил своя SIM карта за ползване (SIM карта на Зареждащия номер), същият 
има право да деактивира Услугата в магазин на Мобилтел след заплащане на 
всички дължими до момента суми.

III. Деактивиране на Prima 4Kids.
9. Prima 4Kids може да бъде деактивирана безплатно по един от следните начини:
9.1. От Абонат в магазин на Мобилтел или в магазин от партньорската мрежа на 
Мобилтел.
9.2. От Абонат или от ползвател, на когото Абонатът е предоставил своя 
SIM карта, чрез която ще се извършва зареждане на Prima 4Kids SIM карта, чрез 
следната последователност от действия:
a) Изпращане на SMS от Зареждащия номер до безплатен кратък номер 1705, 
от SIM картата, чрез която се извършва зареждане на Prima 4Kids SIM карта. 
Изпратеният SMS следва да съдържа текст „Stop 08xxxxxxxx”, където 08xxxxxxxx 
е номерът на предплатената Prima 4Kids карта, чието зареждане следва да бъде 
преустановено.
б) Получаване на Зареждащия номер на автоматичен SMS с искане за 
потвърждаване деактивирането на предплатената Prima 4Kids SIM карта;
в) Потвърждаване на искането за деактивиране на посочената в първия изходящ 
SMS предплатена Prima 4Kids SIM карта чрез SMS с текст “DA”, който следва да бъде
изпратен в рамките на 1 (един) час от получаване на SMS по предходната буква ”б” 
от тази т.5.2.
г) Получаване на Зареждащия номер на автоматичен SMS с потвърждение за 
успешно завършено деактивиране на Prima 4Kids. 
10. Деактивиране на Prima 4Kids може да се извърши само след изтичане на срока по 
и при условията на т.21 от тези Правила.
11. В случай на неуспешно деактивиране на Prima 4Kids, Зареждащият номер 
получава SMS с текст, сочещ причината за това. Допълнителна информация по 
този въпрос може да бъде получена чрез обаждане на *88 от Зареждащия номер. 
12. Други случаи на деактивиране на Prima 4Kids, извън изброените по-горе, са 
уредени в т. 18 и т. 20 от раздел IV от настоящите Правила.

IV. Зареждане и презареждане на Prima 4Kids SIM карта.
13. При извършване на активация на Услугата по реда на раздел IV от тези Правила 
се счита, че съответният Абонат на Зареждащия номер е дал съгласието си 
посочената при активацията Prima 4Kids SIM карта да бъде зареждана ежемесечно 
и за негова сметка със сума, посочена също при извършване на активацията.
14. Дължимата от Абоната сума по предходната точка 13 се отразява в 
таксуващата месечна фактура, издавана от Мобилтел за ползвани услуги по 
Зареждащия номер на основание договора за услуги между Абоната и Мобилтел.
15. Зареждането на Prima 4Kids SIM карта се извършва автоматично, всеки месец, 
на първия ден след изтичане на таксуващия период, валиден за Зареждащия номера 
на  абоната.
16. Зареждането на Prima 4Kids SIM карта се извършва независимо от това дали Pri-
ma 4Kids SIM картата е активна (т.е. независимо от това дали от нея е направено 
изходящо повикване до произволен номер). В случай, че са извършени едно или 
няколко зареждания на неактивна Prima 4Kids SIM карта, след активирането на 
тази SIM карта, нейният Краен потребител може да ползва сумата на всички 
извършени до този момент зареждания. 
17. Сумите, дължими от Абоната във връзка с ползване на Prima 4Kids, се заплащат 
при условията на раздел V от настоящите Правила. 
18. В случай, че автоматичното зареждане на предплатена Prima 4Kids SIM карта 



от Зареждащия номер на Абоната е невъзможно поради: достигане на кредитен 
лимит, спиране на достъпа до Мрежата или друга причина, Prima 4Kids се 
деактивира временно от Мобилтел, до отпадане на причината и първо успешно 
автоматично зареждане, което следва да бъде направено в срок до 9 (девет) дни 
след датата за автоматично зареждане в рамките на един таксуващ период
19. В случаите на предходната точка 18. ценовите условия, посочени в тези 
Правила, не се прилагат и изходящите разговори от зареждащия номер на 
Абоната към номера на съответната Prima 4Kids SIM карта се заплащат, 
съгласно стандартните цени на активирания по този номер тарифен план, а 
услугите, ползвани чрез Prima 4Kids SIM картата, се заплащат съгласно тарифен 
план „Класик” (автоматична смяна на тарифен план), приложим за ползване на 
услугата Prima.
20. В случай, че са налице неуспешни зареждания на Prima 4Kids SIM картата в 
рамките на 3 (три) последователни таксуващи периода, услугата Prima 4Kids 
се деактивира окончателно и за да се ползва отново е необходимо повторно 
активиране от Абоната по един от начините, описани в настоящите Правила.
21. Абонатът има право да прекрати (деактивира) ползването на Prima 4Kids 
само след изтичане на 45 (четиридесет и пет) дни от датата на активиране на 
предплатената Prima 4Kids SIM карта. След прекратяването на услугата Prima 
4Kids. Крайният потребител на съответната Prima 4Kids SIM карта има право 
да продължи ползването на услугите, предлагани от Мобилтел, чрез същата SIM 
карта, но при условията на тарифен план “Класик”.

V. Цени и плащане.
22. Сумите, дължими от Абоната във връзка с ползване на Prima 4Kids, се 
заплащат на основание на договора за услуги между Абоната и Мобилтел в 
сроковете и при условията, определени в него.
23. Активираната от Абоната предплатена Prima 4Kids SIM карта може да бъде 
зареждана и/или презареждана със суми, както следва: 3 три), 5 (пет), 10 (десет) 
или 15 (петнадесет) лв.
24. Цени на изходящи разговори от Зареждащия номер на Абоната:
Направление         
Цена в лева, с ДДС
Цена на минута изходящо гласово повикване към номерата на Prima 4Kids:  
0,01 лв.
SIM картите, зареждани от съответния номер на Абоната* 
Цени на други услуги: Съгласно тарифния план на Абоната и действащите цени на 
Оператора за 
съответните услуги 
* Посочената цена е валидна от датата на активиране на предплатената Prima 
4Kids SIM карта до първия ден на следващия таксуващ период, както и за следващи 
таксуващи периоди, при условие, че е налице успешно автоматично презареждане 
на съответната Prima 4Kids карта. 

25. Тарифен план Prima 4Kids за предплатената Prima 4Kids SIM карта. 
Елементи на тарифния план 
Цена в лева, с ДДС 
Минута изходящо гласово повикване от номерата на Prima 4Kids SIM картата към 
Зареждащия номер на Абоната*: 0,00 лв.
Минута изходящо гласово повикване към всички мрежи в страната (с изключение 
на повикванията към номера на Абоната и номера, включени в „Семейство и 
приятели”): 0,39 лв.



Минута изходящо гласово  повикване към 5 номера, включени в „Семейство и 
приятели”** : 0,09 лв. 
1 бр. изходящо кратко текстово съобщение към всички мрежи в страната: 0,14 лв.
* С оглед избягване на всякакво съмнение: в случай, че от даден Зареждащ номер 
се зареждат 2 или 3 Prima 4Kids SIM карти, посочената цена не важи за изходящи 
разговори между тези Prima 4Kids SIM карти. 
** Услугата “Семейство и приятели” предоставя възможност за разговори 
на по-ниски цени с избрани от потребителя на предплатената Prima 4Kids 
SIM карта номера от мобилната мрежа на Мобилтел. В услугата не могат да 
бъдат включвани кратки номера, номера на услуги с добавена стойност и други 
специализирани услуги. Първите 5 (пет) въвеждания на номера от услугата 
„Семейство и приятели” са безплатни, след което всяко въвеждане се таксува по 
1 лeв с ДДС. 
26. Други условия на Тарифния план Prima 4Kids за предплатената Prima 4Kids SIM 
карта: 
26.1. Посочените в таблицата по т.25 цени на изходящи повиквания и SMS не 
се отнасят за повиквания към номера за услуги с добавена стойност и други 
специализирани услуги (включително, но не само: 131 и *88, Musicall, M-Tel+, STUDIO 
88, Vodafone Live! И др.), към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 
26.2. Услугите, които не са посочени в тези Правила, се тарифират съгласно 
тарифен  план за предплатената услуга Prima „Класик” и съгласно действащия 
ценоразпис на  Оператора за предплатени услуги. 
26.3. Принцип на тарифиране - таксуването на разговорите към всички мрежи е на  
секунда, след първите 60 секунди, които са неделими. 
26.4. Промяна на тарифния план Prima 4Kids не се допуска, освен в случаите на  
автоматична смяна на тарифния план. Автоматична смяна на тарифния план 
означава преминаването от тарифен план Prima 4Kids към тарифен план Класик, 
което се извършва от Оператора в следните случаи:
a) при деактивиране (прекратяване) на Prima 4Kids по желание на Абоната; и/или 
б) при неуспешно автоматично презареждане на предплатената Prima 4Kids SIM 
карта от страна на Абоната; и/или 
в) при окончателно деактивиране на Prima 4Kids, съгласно т. 20 от тези Правила. 
26.5. Абонатът може да променя сумата за автоматично презареждане само по 
следните начини: 
a) от служител в магазин на Мобилтел или в магазин от партньорската мрежа на 
Мобилтел; или 
б) чрез извършване на следната последователност от действия: първо, 
деактивиране на Prima 4Kids чрез SMS до 1705 и след това, активиране на Prima 
4Kids чрез SMS съдържащ новата сума за автоматично презарежане. 

VI. Други условия.
27. За неуредените в тези Правила случаи се прилагат действащите Правила 
за ползване на предплатената услуга Prima, както и Общите условия за 
взаимоотношенията между “Мобилтел” EАД и абонатите и потребителите на 
обществените мобилни наземни мрежи на “Мобилтел” ЕАД по стандарти GSM и 
UMTS. 
28. Тези Правила могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Мобилтел. 
Промяната се публикува на Интернет адрес: www.mtel.bg. 
29. Тези Правила се прилагат и са задължителни за Абоната и Крайните 
потребители от момента на активиране на Услугата и съответно от момента 
на закупуване на Prima 4Kids SIM карта. 
30. По отношение на заварените Абонати измененията и допълненията на 



тези Правила  се прилагат след публикуването им на Интернет страницата на 
Мобилтел. 
31. При прилагане и тълкуване на тези Правила се прилага българското 
законодателство. 
32. Настоящите Правила са в сила от 05.10.2009 г. и са валидни по отношение на 
всички Абонати, ползващи услугата Prima 4Kids.




