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Проект за изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване 

на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

 

 
§1. В приложение 4, т. 3.5.1.2. се изменя както следва: 
 
„3.5.1.2. При взаимно свързване при БТК по т. 2.1.4.2. с цел двупосочно терминиране на повиквания 
ОП заплаща на БТК цените за изграждане на 19” шкаф и за предоставяне на постояннотоково 
захранване по т.II, както и месечните цени по т. III от Приложение №9.2. БТК заплаща на ОП 50% от 
еднократните цени на ОП за изграждане на линията за взаимно свързване и 50% от месечните цени за 
поддържане на линия за взаимно свързване, определени съгласно публикуваните на официалната 
страница на ОП в интернет условия за предоставяне на взаимно свързване и необходимия за неговото 
реализиране достъп.„ 
 
§2. В приложение 4, т. 3.5.1.3. се изменя както следва: 
 
„3.5.1.3. При взаимно свързване при ОП по т.2.1.4.3 с цел двупосочно терминиране на повиквания, БТК 
заплаща на ОП първоначалните цени и месечните цени за съвместно разполагане в помещение на 
ОП, определени съгласно публикуваните на официалната страница на ОП в интернет условия за 
предоставяне на взаимно свързване. ОП заплаща на БТК 50% от еднократните цени на БТК за 
изграждане на линията за взаимно свързване и 50% от месечните цени за поддържане на линия за 
взаимно свързване, определени в т. I от Приложение №8 в зависимост от начина на осъщестяване на 
взаимното свързване (IP или TDM).“ 
 
§3. В приложение 8, т. 1.1.1. се изменя както следва: 
 

1. „1.1.1. За предоставяне на услугата “Организиране и поддържане на 2048 Kbit/s 
комутируем порт” по т.3.5.1.4 от ПРИЛОЖЕНИЕ №4 се заплаща:“ 

 
§4. В приложение 8, т. 1.2.1. се изменя както следва: 
 

2. „1.2.1. За предоставяне на услугата “Организиране и поддържане на VoIP порт” 
по т.2.3.4.2 и т.3.5.1.4 от ПРИЛОЖЕНИЕ №4 се заплаща:“ 

 
§5. В Приложение 8, таблицата към т. 2.1 се изменя както следва: 
 

Начална дата на 
прилагане 

Цени за терминиране на повиквания 
при TDM взаимно свързване 

(в лева/мин.) 

Цени за терминиране на 
повиквания  

при IP взаимно свързване  
(в лева/мин.) Локален сегмент Национален сегмент 

01.11.2016 0,0015 0,0015 0,0015 

01.01.2017 0,0015 0,0015 0,0015 

01.01.2018 0,0015 0,0015 0,0015 

01.01.2019 0,0014 0,0014 0,0014 

01.01.2020 0,0014 0,0014 0,0014 

01.07.2021 0,00137 0,00137 0,00137 

  
 
§6. Измененията по т. 1- 5 влизат в сила от 1.07.2021 г. 
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