
Проект за изменение на Общи условия за уреждане на 
взаимоотношенията между „БТК” АД и абонатите и 
потребителите на електронни съобщителни услуги, 
предоставяни чрез обществената електронна съобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS 
 
 
I. Отпада точка 11.5. в Раздел I „Общи положения”. 
 
 
II. В Раздел V „Задължения на абоната/потребителя”, точка 68 се изменя 
като към нея се добавя: 
 
68.1. В срок до 31.12.2009 г. Потребителят на предплатена услуга се задължава да 
предостави на БТК следните лични данни: 

- физически лица - трите имена, единен граждански номер съответно личен 
номер и номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност; за 
чуждестранни физически лица без личен номер – номер на паспорта или друг 
еквивалентен документ за самоличност; 
 - юридически лица и физически лица – еднолични търговци – наименование, 
седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код;  
 - малолетни и непълнолетни, които не притежават документ за самоличност, 
събират се данните на законните им представители 
68.1.1. Данните следва да се предоставят : 
68.1.1.1. лично от Потребителя във всеки един търговски център на БТК, при 
изрично оправомощен дистрибутор или търговски партньор или в електронна форма, 
подписана от Потребителя с усъвършенстван или универсален електронен подпис; 
68.1.1.2 попълнени лично от Потребителя.  
68.1.2. Данните могат да се предоставят и от пълномощник, притежаващ изрично 
нотариално заверено пълномощно за целта. 
 
 
III. В Раздел VII „Права на БТК”, след точка 81.4. се добавят точка 81.5. и 
точка 81.6., както следва: 
 
81.5. когато Потребител на предплатена услуга не предостави данните, нужни за 
идентифициране съгласно т. 68.1., изходящите му повиквания и изпращането на 
кратки текстови съобщения ще бъдат спрени на 01.01.2010 г., с изключение на 
повикванията към услуги за спешни повиквания. В случай, че потребителят не 
предостави данните за идентифициране, съгласно т. 68.1., в срок до 31.01.2010 г., 
достъпът му до услуги за спешни повиквания ще бъде спрян. 
81.6. когато Потребител на предплатена услуга не предостави данните за 
идентифицирани съгласно т. 68.1. до 31.01.2010 г. предоставянето на предплатената 
услуга се спира, считано от 01.02.2010 г. В периода до изтичане на срока/периода 
на валидност на предплатената услуга, БТК подновява или активира услугата само 
след предоставяне на данните за идентифициране. 
 
 
 
IV. В Раздел XIV „Спиране на услуги и прекратяване на индивидуалния 
договор”, към точка 133 се добавят следните текстове: 
 
133.3 на потребител – в случай, че не са предоставени данните, нужни за 
идентифицирането на потребителя, изходящите повиквания и изпращането на 
кратки текстови съобщения се спират незабавно, с изключение на повикванията към 
услуги за спешни повиквания.  



133.4 на потребител – в случай, че данните нужни за идентифицирането на 
потребителя, не бъдат предоставени в срок един месец от налагане ограниченията 
по т. 133.3., се спира предоставянето на предплатената услуга. 
 
 
 
 


