Проект на Изменение и допълнение на ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ във връзка
с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/612 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 април 2022 година
относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (обн.,
Официален вестник на Европейския съюз от 13.04.2022 г. в сила от 01.07.2022 г.)
§1. Член XIVа се изменя и допълва и придобива следната редакция
XIVа. Роуминг услуги и политика на справедливо ползване в Европейски съюз и

Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ, Зона ЕС) съгласно изискванията на Регламент
за изпълнение 2016/2286 или нов акт за изпълнение, приет съгласно чл. 7, пар. 1 от
Регламент (ЕС) № 2022/612.
§2. Т. 76в. се изменя и придобива следната редакция:
76в. Yettel има право да определя, съгласно политиката за справедливо ползване, ограничение
на предоставения обем при отворен пакет за данни за ползване в роуминг в ЕС/ЕИЗ равностойно
най-малко на двукратния обем, който се получава, като общата национална цена на дребно без
ДДС за отчетен период се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро,
посочена в член 11 от Регламент (ЕС) № 2022/612.
След изчерпване на посочения обем от данни, таксуването в роуминг се осъществява по
регулираната цена за мегабайт, определена в Регламент 2022/612.
§3. Т. 76г. се изменя и придобива следната редакция:
76г. Когато се ползват роуминг услуги в рамките на ЕС/ЕИЗ на национални цени, Yettel може да
изисква преди сключване на договора или по време на неговото действие допълнителни
документи и/или доказателства, с цел еднозначно установяване на стабилни връзки с Република
България.
Когато абонат или потребител не предостави документи за установяване на обичайното
местопребиваване на територията на страната или съществуването на стабилни връзки, Yettel
прилага надценка, определена в Регламент 2022/612.
§4. В т. 76д., б. „з“ се изменя и придобива следната редакция:
з/ След изтичане на двуседмичния срок, при липса на промяна в потреблението или
присъствието, Yettel прилага надценка, определена в Регламент 2022/612.

