ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ “БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД И АБОНАТИТЕ И
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНАТА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА
МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM И ПО СТАНДАРТ UMTS

В Раздел І Общи положения, т. 10.2 и т.11 се променят, както следва:
10.2. за юридически лица (ЮЛ) – с ЕИК, в случай че юридическото лице е
регистрирано в Търговския регистър на Агенцията на вписванията и с удостоверение
за актуално състояние или акт на компетентен държавен орган за създаването им
удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че юридическото лице не е
пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията за вписванията, и
удостоверение за ДДС регистрация.
11. Абонатът се съгласява БТК да събира по реда на т. 127, предоставя и обработва,
в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с
оглед на предоставяне на електронни съобщителни услуги, например за целите на
събиране или прехвърляне на дължимите от потребителите суми към БТК, както и за
индивидуалното определяне на кредитния лимит и извършване на кредитна оценка
на абонатите на БТК. БТК не носи отговорност за точността и верността на
информацията, предоставена от кредитни или други институции за извършване на
кредитна оценка, както и за последиците от отказ да се предоставят услуги при
получаване на неточна или невярна информация.
В Раздел ІV Права на Абоната/Потребителя т.61 се заличава
В Раздел VІІ Права на БТК т.81.2 се променя, както следва:
81.2. абонатът има неизплатени дължими задължения към БТК
В Раздел X Цени, принципи на таксуване и заплащане на услугите се добавя
нова т.104.1, както следва:
104.1 БТК може да определя и други периоди и срокове на отчитане и заплащане на
услугите, за което предварително уведомява абонатите. При уведомяването БТК
съобразява възможността за запазване на 18-дневната продължителност на срока за
плащане
В Раздел X Цени, принципи на таксуване и заплащане на услугите т.107 се
променя, както следва:
107. Абонатът е длъжен да заплаща дължимите суми в 18-дневен срок от издаване
на фактурата. При незаплащане на дължимите суми в определените за това срокове,
Абонатът дължи лихва за забава в размер на 1/365-та част от 9 процента от размера
на неплатените в срок задължения, за всеки един ден закъснение след срока за
плащане, до датата на окончателното плащане. Лихвите при забавено плащане на
задълженията за плащане на услугите се включват в издадените първични
счетоводни документи на отделен ред преди сумата за плащане.
В Раздел X Цени, принципи на таксуване и заплащане на услугите се добавя
нова т.109.10, както следва:
109.10. При изрична писмена заявка от абоната, БТК може да включи в месечната

сметка и задължения за други услуги, предоставяни от БТК, извън обхвата на тези
Общи условия (фиксирана гласова телефонна услуга, Виваком Нет, Виваком Слим
Нет и др.). В този случай, при забава за изплащане на задълженията, включени в
общата сметка, БТК може да прекрати предоставянето и на другите услуги,
включени в сметката по реда, предвиден в тези Общи условия.
Раздел XIV Спиране на услуги и прекратяване на индивидуалния договор
т.133.1 и т.136.1 се изменят, както следва:
133.1. на абонат - след изтичане на срока, в който абонатът трябва да извърши
плащане на ползваните услуги, при непредоставяне на обезпечение (гаранционен
депозит или банкова гаранция), поискано от БТК в съответствие с тези Общи
условия, при достигане на кредитния лимит, като в тези случаи ще бъде осигурен
достъп до услуги за спешни повиквания до прекратяване на договора.
136.1. с едномесечно предизвестие – след изтичане на срока, в който абонатът
трябва да извърши плащане на ползваните услуги;

