Изменение и допълнение на Условия за предоставяне на взаимно свързване на
обществени електронни съобщителни мрежи към мрежата
на „Източна телекомуникационна компания” АД
(изм. и доп. на 11.07.2016г. във връзка с Решение № 356 от 23.06.2016 г.)

Във връзка с Решение № 356/23.06.2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,
Условията за предоставяне на взаимно свързване на обществени електронни съобщителни
мрежи към мрежата на „Източна телекомуникационна компания” АД, се изменят, както
следва:

Раздел IX “Цени на услугата за терминиране на повиквания, без оглед на техния
произход” придобива следната редакция:
IX “Цени на предлаганите услуги по взаимно свързване за терминиране на трафик и за
осигуряване на достъп до необходимите мрежови съоръжения и елементи, необходими за
осигуряване на достъп до мрежата с цел терминиране на трафик в нея“:
1. За трафика, терминиран в мрежата на ИТК, с национален произход и или произход от
1
държави в Европейския съюз и Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ) ,
предприятието, което е страна по договора за взаимно свързване, заплаща на ИТК цена за
терминиране в размер на:
Цени за терминиране в мрежата на ИТК, лв./мин, без ДДС
Период на валидност
01.07.2012 – 31.12.2012
01.01.2013 – 30.06.2013
01.07.2013 – 31.12.2013
01.01.2013 – 31.12.2014
01.01.2015 – до прекратяване действието на
решение №134/14.02.2013 г.

Часове на силен
трафик/ лв. за мин.

Часове на слаб
трафик/лв. за мин.

0,0110
0,0085
0,005
0,005

0,0093
0,0070
0,005
0,005

0,005

0,005

1

Австрия, Азорски острови, Белгия, България, Гваделупа, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Мадейра,
Малта, Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Обединено Кралство, Португалия, Полша, Реюнион, Румъния,
Сен Бартелми, Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Хърватия,
Чехия, Швеция
1

2. За трафика, терминиран в мрежата на ИТК, предприятието, което е страна по договора за
взаимно свързване заплаща на ИТК цена за терминиране на повиквания с произход
държави извън Европейския съюз и Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ), в
зависимост от групата, в която попада съответната страна на произход на повикването,
както следва:

ГРУПА
А
Б

СТРАНИ
Канада, САЩ
Всички останали
държави

лв./мин, без ДДС
0,10
0,10

3. За трафика, терминиран в мрежата на ИТК, предприятието, което е страна по договора за
взаимно свързване, заплаща на ИТК за терминиране на повиквания без идентификация на
линията на викащия (CLI) или с невалидна идентификация на линията на викащия цена в
размер на 0.10 лв/минута без ДДС.“

Преходна разпоредба към изм. и доп. от 11.07.2016 г.
§ 1. Измененията и допълненията влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им
на официалната интернет страница на предприятието.
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