
Изменение в Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между 

“БТК” AД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, 

предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS 

(“Общи условия“) 

 

Настоящото изменение е от 06.03.2013 г. и влиза в сила от 06.04.2013 г. 

 

В раздел Раздел X  ЦЕНИ, ПРИНЦИПИ НА ТАКСУВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ 

НА УСЛУГИТЕ  се правят следните промени: 

1. Настоящата разпоредба на т. 116 се заменя със следния текст:  

116. БТК определя конкретна сума, наричана финансова граница на потребление, в 

рамките на която потребителят има възможност да ползва услугите без да се налага 

да внесе гаранционна сума, освен в случаите, когато такава се изисква за ползване 

на специфични услуги (например роуминг). 

 

2. Досегашната т. 118 се изтрива. Въвежда се нова т. 118 със съответните подточки: 

 

118.1. Конкретният размер на финансова граница на потребление се определя в 

действащата ценова листа на БТК в зависимост от вида на избрания от потребителя 

абонаментен план/програма/пакет.  

118.2. БТК може да договори с потребителя индивидуално определена сума – 

финансова граница на потребление, различна от тази, посочена в предходните 

изречения. Индивидуално договорената финансова граница на потребление се 

посочва в индивидуалния договор на потребителя с БТК. Индивидуалната финансова 

граница на потребление може да бъде договорена и след получаване на съгласие от 

страна на потребителя: чрез кратко текстово съобщение (SMS), телефонно 

повикване или по друг начин.  

118.3. Във финансовата граница на потребление могат да се включват, както 

дължими суми за ползвани услуги, така и всички други суми, дължими от 

потребителя като неустойки, обезщетения, лизингови вноски, субсидии и други. 

Финансова граница на потребление се смята за достигната, когато сумарно 

дължимите от потребител суми се изравнят или надминат определения размер на 

финансова граница на потребление, независимо от факта как тези суми са 

разпределени като задължения между отделните СИМ карти, регистрирано в 

системата на БТК на база ЕГН и БУЛСТАТ/ЕИК съответно при потребител – физическо 

лице и потребител - юридическо лице.  

118.4. Разпоредбата на т. 118.1. не се прилага за заварени договори и 

потребителите запазват финансовата си граница на потребление, за чийто размер 

могат да се уведомят чрез телефонно обаждане на номер 123. 

 

118.5. Предприятието може да увеличава финансовата граница на потребление само 

след постигнато изрично съгласие с потребителя по отношение на конкретна сума, с 

която ще бъде увеличена финансовата граница на потребление. Независимо от 

предвиденото в предходното изречение, БТК може едностранно да намалява 

финансовата граница на потребление в зависимост от текущата кредитна оценка на 

потребителя, за което уведомява последния. 

118.6. БТК се задължава да информира потребителя за изчерпване на финансовата 

граница на потребление при достигане на сума, равна на 90% от същата. С оглед 

максимална защита интересите на потребителите, задължението по предходното 

изречение се счита за изпълнено и в случай на уведомяване на потребителя при 

достигане на сума, равна на 80% от финансова граница на потребление. Това 

задължение не се отнася за случаите, в които достигането на 90% от финансова 



граница на потребление е осъществено в роуминг и Виваком не разполага към този 

момент с информация за осъществените повиквания от крайния потребител. При 

изчисляване на достигната сума от потребителя не се вземат предвид 

разговорите/потреблението, за които/което е необходимо допълнително 

технологично време за и са/е в процес на обработка.  

118.7. Потребителят е длъжен да заплати всички дължими суми за ползвани услуги, 

включително и тези надхвърлящи определената финансова граница на потребление. 

Надхвърлянето на финансова граница на потребление дава право на БТК, но не 

задължава дружеството да ограничава и спира ползването на услугите от страна на 

потребителя. В частност, при превишаване на финансова граница на потребление 

БТК може (но не се задължава) да спре възможността на потребителя да 

осъществява изходящи повиквания, освен изходящите повиквания към услуги за 

спешни повиквания. Неуведомяването на потребителя за достигната финансова 

граница на потребление не освобождава последния от задължението да заплати 

всички дължими суми, включително тези, надхвърлящи финансова граница на 

потребление.  

118.8 При превишаване на финансовата си граница на потребление потребителят се 

задължава:  

а) да внесе гаранционна сума, която да служи за обезпечение на плащанията, или 

б) да направи текущо плащане на всички използвани услуги.  

118.9 Възобновяване на възможността за осъществяване на изходящи повиквания се 

осъществява след изпълнение на задълженията по т. 118.8 от страна на 

потребителя.  

При неизпълнение от страна на потребителя на задълженията по т. 118.8, БТК има 

право незабавно да спре изцяло или частично предоставянето на услугите и/или да 

прекрати едностранно индивидуалния договор, по реда, предвиден в индивидуалния 

договор и тези Общи условия. 

 

 


