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Световен ден на потребителите 2014

Тази година 15 март ще бъде
отбелязан по света под мотото
„Телекоми:
зачитайте правата ни“
Можете ли да си представите
един свят без мобилни телефони? Само за няколко години те са
се превърнали в неизменна част
от живота ни и ги има в почти всяка страна по света. Какъв вид
услуга получавате, като броят на потребителите, използващи
мобилни услуги наближава 7 милиарда? Възможно ли е да бъдете
третирани справедливо? Нашата брошура е посветена на преодоляването на проблемите, които най-много влияят на потребителите на мобилни услуги.
С Решение №928 на Комисията за регулиране на съобщенията обнародвано на 14.01.2014 г се изменят Общите изисквания
при осъществяване на обществени електронни съобщения. То
предоставя нови възможности за потребителите. Операторите
се задължават да изпращат SMS при достигане на 80% от лимита
за мобилен интернет. Слага се край на дребния шрифт в договорите, като най-важната информация се поставя в края – преди
подписа. Общите условия трябва да са на видно място в търговските обекти. Абонатът ще има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец, ако операторът
промени Общите условия по своя инициатива.
С Регламент 531/2012 г. на ЕП и на Съвета се въвежда регулирано намаление на цените на роуминга в Европейския съюз и
се поставя изискване към операторите за повече прозрачност за
потребителите по отношение на цените в роуминг, както и се
предвиждат мерки за предотвратяване на шокиращите сметки
при предаване на данни в роуминг.
Игнат Арсенов,
Директор на
Европейски потребителски център България
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Срок на договора
Автоматичното подновяване на договори
Законът за електронните съобщения ви предоставя права срещу
автоматичното подновяване. Имате право да се откажете от договора
за мобилни услуги до 7 дни след неговото подписване. Договорите
не могат да бъдат подновявани автоматично от фирмите, а само с
писменото съгласие на клиентите. Какви други права ни дава законът:

• Дава се възможност индивидуалният договор да влиза в сила
в срок до 7 дни след сключването му. През този период потребителят може да се откаже да ползва услугите на оператора, без да
дължи неустойки за това.
• Срочен договор може да бъде продължен само при изрично
писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване.
При липса на такова съгласие, след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът
има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това. Всички уговорки, противоречащи на горното, са нищожни.
• Въвежда се максимален срок на договорите с продължителност не повече от две години. Мобилните оператори трябва да
дават възможност на всеки потребител да сключи договор и с пократък срок – до 1 година.
• Забранено е и изпращането на SMS за участие в игри, освен
ако изрично не сте се съгласили да получавате такива.
• Повиквания и съобщения за целите на директния маркетинг
се позволяват само при предварително съгласие на потребителя,
което може да бъде оттеглено по всяко време.
• Срокът, условията и процедурите за прекратяване на договора между предприятията, предоставящи електронни съобщителни
услуги, и техните абонати не са пречка за смяна на предприятието, предоставящо услугите. Ако мобилният оператор откаже да
прехвърли номера ви към друг оператор, може да му бъде наложена глоба.
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Таксуване на разговорите
Изисквания към условията и елементите на тарифния план
(в сила от 15 март 2014 г.)
Условията и елементите на тарифния план трябва да бъдат включени:
• в индивидуалния договор;
или
• в отделен документ (анекс)
Освен основната информация за тарифния план, отделно трябва
да се посочи и индивидуална информация за:
• цените, приложими за изходящи повиквания към номера с код
за достъп 0700
• цените на други услуги, които не са посочени изрично в избрания тарифен план, тарифа и/или пакет, но са приложими.
ВАЖНО!
Таксуване
Предприятията трябва да предлагат най-малко две тарифи за
мобилни и фиксирани услуги на абонаментен план и предплатени
услуги, при които изходящите повиквания се таксуват при минимален първоначален период на таксуване до 30 секунди - след
това на секунда.
ЛЮБОПИТНО!
Знаете ли, че кратките съобщения се таксуват различно, когато
са изписани на кирилица и на латиница?
Таксуване на СМС на латиница - до 160 символа.
Таксуване на СМС на кирилица - до 80 символа.
Над тази дължина съобщенията се таксуват като ново съобщение
на всеки започнати 160/80 символа.
ВАЖНО!
Предприятията гарантират, че условията на тарифните планове,
тарифите и/или пакетите, които вече не се предлагат от тях, са
достъпни на страницата им в интернет до момента, в който бъде
прекратен договорът и на последния абонат.
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Ясни условия в договорите
Изисквания към Общите условия на операторите
(в сила от 15 януари 2014г.)

• Те трябва да са представени на видно място в търговските обекти,
както на самите оператори, така и на техните търговски представители
или дистрибутори.
• Предприятията са длъжни при поискване да осигурят безплатно на
потребителите екземпляр от общите условия на електронен или хартиен
носител.
Изисквания към индивидуалните договори

• Индивидуалният договор се сключва в писмена форма на хартиен
носител в два еднообразни екземпляра (единият се предоставя на потребителя).
• Преди сключването на индивидуалния договор предприятията трябва
да предоставят възможност на потребителя да се запознае със съдържанието му.
Изисквания към мястото за полагане на подпис
(в сила от 15 март 2014 г.)
Мястото за полагане на подпис на абоната, трябва да става съгласно следния образец:

_________________________________________________
(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля
да прочетете внимателно настоящия договор,
както и приложимите общи условия на
предприятието.
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Ясни условия в договорите
Изисквания към съдържанието на индивидуалните договори
(в сила от 15 март 2014 г.)
Всеки индивидуален договор задължително трябва:
• да е изписан с шрифт с размер не по-малък от 10 пункта
и

• да съдържа:
1.Точната дата (ден, месец и година) на влизането му в сила.
2.Срок на изтичане (ако е срочен)

3.Условията по срока на индивидуалния договор, както и
редът за неговото подновяване и прекратяване
4.Задължения за заплащане на неустойки и обезщетения,
5.Прекратяване на индивидуален договор (вкл.
възстановяване на направени разходи за устройство)
6.Условията за едностранно изменение на индивидуалния
договор.

Изписвани с
получер шрифт
(bold) и поставяни
на последно място
в договора

7. Съгласие за:

• получаване на непожелани повиквания (вкл. СПАМ)
• данните за единния му граждански номер да бъдат
обработвани цели различни от събиране на задължения
по съдебен ред
• да не получава детайлизирани сметки
• договорът да влезе в сила незабавно (не се прилага, когато при сключване на договора се предоставят и
крайни устройства)

Поставя се
непосредствено
след подписа на
абоната

Лимит на потребление (в сила от 15 април 2014 г.)
Предприятията трябва да осигуряват един или повече лимити на
потребление.
При липса на избор от потребителя се прилага:

• лимит (по подразбиране) - 50 лв. (без ДДС) на месец.
или
• обем от данни на тази стойност

Операторът е длъжен да изпраща SMS съобщение при достигане на 80
% от договорения лимит за данни.
От това следва:

• право на абоната да преустанови услугата веднага

При достигане на целия лимит операторът изпраща SMS с инЛимит за
данни формация за процедура за продължаване на услугата и разноските.
Ако не последва отговор от абоната (мълчаливо съгласие)
• предприятието незабавно спира предоставянето и таксуването
на услугите за пренос на данни
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Мобилен роуминг
Пределни цени за мобилен роуминг в ЕС
Когато използвате вашия мобилен телефон в други страни от ЕС за
обаждания, текстови съобщения или сърфиране в интернет, размерът
на таксите, които вашият оператор може да ви наложи, е ограничен.
Наличието на евротарифа за роуминга в целия ЕС означава, че цената за
използване на тези услуги е ограничена с цел да се преустанови налагането
на прекомерно високи такси. Максималните цени за обаждания, текстови
съобщения и сърфиране в интернет (изтегляне на данни) са:

1 юли 2013 г. 1 юли 2014 г.
0,469лв
0,371лв
( €0.24)
(€0.19)
0,137лв
0,098лв
Входящи гласови повиквания (на минута)
(€0.07)
(€0.05)
0,156лв
0,117лв
Изпращане на SMS (за SMS)
(€0.08)
(€0.06)
0,88лв
0,391лв
Интернет (изтегляне на данни, за MB*)
(€0.45)
(€0.20)
* Максималната цена е определена за МВ, но таксуването става за КВ.
Цените са без ДДС.

Изходящи гласови повиквания (на минута)

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили
договор за специална услуга или пакет. Разбира се вашият доставчик
може да ви предложи по-ниски цени, така че си заслужава да проучите
офертите.

Резултати от въвеждане на роуминг тарифите:
• ЕС е постигнал намаление на цените на дребно на разговорите,
SMS и ползването на данните над 80% от 2007;
• Ползването на данни при роуминг сега е до 91% по-евтино в
сравнение с 2007 година;
• От 2007 г. обемът на пазара на трафика на данни се е увеличил
с 630%;
• Пътуващите в Хърватия ще могат да спестят, след като разходите за ползване на данни са почти 15 пъти по-евтини от преди.
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Роуминг при пътуване в ЕС
Актуални роуминг тарифи в рамките на ЕС на трите мобилни оператора:
Страни от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн

Оператор

Тарифа

Globul

Travel`n`Talk*

Vivacom

Евротарифа*

Изходящо повикване
към
Входящи Изпращане на Мобилен
SMS
интернет
България Страни разговори
и ЕС
извън ЕС
6,00 лв
0,68 лв

Eurotariff*

6,90 лв

0,19 лв

0,21 лв

1,64лв.
/1МB

6,99 лв

World Traveller¹

0,99 лв

5,99 лв

0,49 лв

0,59 лв

0,99 лв
/ 100 КB

3 FOR FREE²

0,49лв

6,99 лв

0,49лв

0,49 лв

0,16лв.
/100 КB

SMS Special³

4

4

4

0.21 лв

4

M-Tel

* стандартни роуминг тарифи. Те са автоматично активирани, ако специално не изберете
друга прeдпочитана тарифа.
¹ - цените на тарифата важат само за препоръчителните мрежи: Австрия - A1, Белгия
- Proximus (Belgacom), Великобритания - Vodafone, Германия - D2 Vodafone, Гърция
– Vodafone, Дания - TDC Mobil, Естония - Elisa Eesti, Ирландия - Vodafone, Исландия
– Vodafone, Испания – Vodafone, Италия- Vodafone, Кипър – Cytamobile, Латвия- LMT,
Литва- Bite GSM, Лихтенщайн- Mobilkom , Люксембург- P&T Luxembourg (LuxGSM) ,
Малта – Vodafone, Норвегия – NetCom, Полша- Polkomtel (Plus) , Португалия-Vodafone,
Румъния- Vodafone, Словакия- Orange, Словения- Si.mobil, Унгария- Vodafone,
Финландия - Elisa , Франция- SFR, Холандия - Vodafone, Чехия - Vodafone, Швеция
- Telia
²- важи само за разговори от страни от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн към
България, на всеки 3 минути получаваш 3 безплатни. Например, ако си в Австрия и
водиш разговор до България от 7 минути, то следва да заплатиш само 4 минути – плащаш
първите 3, следващите 3 са безплатни, след което заплащаш още 1 минута.За останалите
зони виж цените в сайта на М-тел.
³- услугата може да бъде активирана без такси с всички роуминг тарифни планове.
Цената е валидна за съобщения, изпратени от Европейски съюз,Лихтенщайн, Норвегия
и Исландия.
4 - според роуминг тарифния план
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Роуминг при пътуване извън ЕС

М-тел

Вивател

Глобул

Оператор

Страни извън Европейския съюз
Изходящо повикване към
Тарифа

Travel`n`Talk

Зони

Входящи
разговори

Мобилен
Изпращане на
интернет
SMS
100КB

България и ЕС

Страни
извън ЕС

Балкани¹

2,28 лв

6,00 лв

0,99 лв

0,71 лв

1,79лв

Европейски
Държави²

3,00 лв

6,50 лв

1,55 лв

0,71 лв

2,09лв

Държави извън
Европа³

5,28 лв

7,00 лв

2,39лв

0,90 лв

2,50лв

Македония

2 – 2.10лв

6,90 лв

0,86 лв

0,69лв

2,17 лв

Хърватска

2,42-2,72лв

6,90 лв

0,72-1,44лв

0,56лв

1,94 лв

Сърбия

4,30-4,60лв

6,90 лв

0,72 лв

0,41лв

1,65 лв

Босна и
Херцеговина

2,80-3-30лв

6,90 лв

0.86 лв

0,63лв

2,40 лв

Турция

5,40-8.90 лв

6,90 лв

0,72лв

0,68 лв

2,49 лв

САЩ
Китай

4,20-4,60 лв
6,70 лв

6,90 лв
6,90 лв

Ок. 2,10 лв
Ок. 2 лв

0,66 лв
0,79лв

2,26лв
1,78 лв

Eurotariff

Страни извън ЕС

6,99лв

6,99лв

2,99 лв

1,29 лв

World
Traveller

Зона 24
Зона 35

2,59 лв
5,99лв

5,99лв

1,49 лв
1,99лв

0,59лв
0,79лв

1,49 лв
1,69 лв

3 FOR FREE

Зона 24
Зона 35

1,99лв
3,99лв

6,99лв

1,99лв
3,99лв

0,59лв
0,79лв

1,49 лв
1,69 лв

Евротарифа6

¹Зона Балкани включва - Македония - T-Mobile, Турция – Turkcell, Албания – AMC, Сърбия – Telekom Srbija,
и Хърватска - T-Mobile
²Зона Европейски държави вкючва държавите,които не са в ЕС, но са в Европа: Албания, Армения, Босна
и Херцеговина, Хърватска, Македония, Косово, Молдова, Монако, Черна Гора, Сан Марино, Сърбия,
Швейцария, Турция, Украйна
3
Зона Държави извън Европа – всички останали - САЩ, Китай. Някои от мобилните оператори в тази зона
таксуват допълнително входящите обаждания.
4 Зона 2- включва следните държави и препоръчителни мрежи: Албания – Vodafone, Босна и Херцеговина
- BH Mobile, Македония- Vip operator, Сърбия - VIP mobile, Турция - Vodafone, Украйна - Astelit LLC,
Хърватска - VIP-NET, Черна гора - Telenor , Швейцария –Swisscom, посочените цени важат само за тези
препоръчителни мрежи
5 Зона 3 включва следните държави и препоръчителни мрежи: Австралия - Vodafone, Армения - MTS
Armenia, Беларус - VELCOM, Израел – Orange, Индия- Bharti Group (AirTel), Ирак, Канада, Китай- China
Unicom, Куба и др.
6цените варират средно с до 1 лв, взависимост от мрежата към която се свържете в съответната страна.
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Роуминг при пътуване извън ЕС
Цена на
пакета

Вкл.
минути

Включени
изходящи
SMS/цена
SMS

М-Tel Pack2GO S

-

15,90лв

30

5

3

*

ЕС, Норвегия,
Исландия, Лихтенщайн,
САЩ¹

М-Tel Pack2GO M

-

59,90лв

120

50

6

*

ЕС, Норвегия,
Исландия, Лихтенщайн,
САЩ¹

М-Tel Pack2GO L

-

99,90лв

240

100

10

*

ЕС, Норвегия,
Исландия, Лихтенщайн,
САЩ¹

M-Tel BALKAN
TALK²

0,98лв²

59лв

60

-

-

*

Македония, Сърбия,
Турция или Хърватска

Travel Europe 15³

0.66лв

9.90лв

15

-

3

*

Държави от ЕС

Travel Europe 30³

0.66лв

19.90лв

30

5

5

*

Държави от ЕС

Travel Europe 60³

0.66лв

39.90лв

60

30

10

*

Държави от ЕС

Travel Balkan 154

1,53лв

22.90лв

15

0.71лв/ SMS

-

*

Албания, Македония,
Сърбия, Турция или
Хърватска5

Travel Balkan 304

1.43лв

42.90лв

30

0.71лв/ SMS

-

*

Албания, Македония,
Сърбия, Турция или
Хърватска5

+Roaming EU 20 min 0,55лв

10.90лв

20

-

-

*

Държави от ЕС

+ World5

10,00лв

30

-

-

*

От всички зони,
Към всички мобилни
и фиксирани номера
в света

*

Фиксирани и мобилни
номера в САЩ и
Канада, и само към
фиксирани номера
в доста европейски
държави

VIvacom

Globul

М-Tel

Оператор

Цена на
минута

Пакет

+ Europe5

0,33лв

0,06лв

5,00лв

80

-

Вкл. Цена за
MB 100 KB

-

За Зони

*- Според роуминг тарифния план
¹ - важи за мрежата на AT&T САЩ, при изходящо обаждане от AT&T САЩ, тарифирането започва след 29-та секунда,
независимо дали връзката е осъществена
²-важи само ако се свържеш с посочените мрежи: за Македония - Vip operator, Сърбия - VIP mobile, Турция- Vodafone или
Хърватска- VIP-NET и само за входящи и изходящи обаждания към Българияи и към държавата на пребиваване (Сърбия,
Македония, Турция и Хърватска)
³- първоначален интервал на таксуване 30 сек, след което отчитането е на всяка секунда, като при Евротарифите
4- важи ако използвате препоръчителните мрежи, Албания –AMC, Македония- T-Mobile, Сърбия-Telekom Srbija, ХърватскаT-Mobile, Турция-Turkcell
5- неизразходваните минути се прехвърлят за следващия месец.
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Полезни съвети
• Настройте телефона си на режим ръчно търсене на мрежа, за
да изберете подходящия оператор.
• Проверете приложенията на телефона си (особено ако имате
смартфон) и изключете всички опции за ползване на мобилен интернет. Уверете се, че всички програми, работещи с интернет на
постоянен режим, са изключени или изтрити. Мобилните апарати
от новото пококоление непрекъснато са онлайн. В условията на
роуминг незнанието за свързване с интернет може значително да
увеличи сметката ви.
• Преценете дали не е по-изгодно да се обадите набързо, вместо
да пускате SMS-и. От опасения за размера на сметката си някои потребители не смеят да се обаждат, когато са в чужбина, но пускат
десетки SMS-и на близки и приятели. Това понякога им излиза поскъпо.
• Внимавайте при провеждането на разговори от нашите съседи – Македония, Турция, Сърбия, тъй като те не са членове на ЕС
и разговорите са на много завишени цени, ако сте на стандартен
европейски роуминг пакет.
• Активирането на роуминг услугата е безплатно като за целта
можете да изпратите sms или да посетите магазин на мобилния
оператор.
• Информирайте се в коя зона попада държавата, която посещавате, според вашия мобилен оператор – за всяка компания зоните
са различни.
• Мобилните оператори имат свои партнъори по света. Свържете
се с мрежата партнъор на вашия мобилен оператор, за да разговаряте
по-евтино. За М-тел това е Vodafone, за Глобул - Telenor.
• Само при стандартната европейска тарифа всички мобилни
оператори отчитат входящите и изходящите разговори на секунда,
а отчитането на изходящ разговор започва след първите 30 секунди. Във всички други случаи, когато европейската тарифа не е в
сила, изходящи и входящи повиквания се отчитат най-често на 60
секунди.
11
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ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ
Институции и организации за защита на потребителите
Комисия за регулиране на съобщенията
www.crc.bg
Телефон за жалби на потребители: 029492418
Комисия за защита на потребителите
www.kzp.bg
Горещ телефон: 0700 111 22

Граждански организации

Българска национална асоциация
Активни потребители

тел. 02/989 01 06
E-mail: info@aktivnipotrebiteli.bg
www.aktivnipotrebiteli.bg

Тази брошура е отпечатана по проект „Мрежа от Европейски потребителски центрове“
– ECC-Net, който се финансира от Европейския съюз в рамките на Програма за действия на
Общността в областта на здравеопазването и политиката за защита на потребителите
2007 – 2013 година. Европейски потребителски център България е към Комисията за защита
на потребителите.

Европейски потребителски център
София 1000
ул. „Бачо Киро“ 14
Телефон: 02/ 986-76-72
e-mail: info@ecc.bg
www.ecc.bg
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