Условия за взаимно свързване с мрежата на ,,Нет-Кънект Интернет“ ЕООД
Предоставянето на услуга по взаимно свързване, както и допълненията към него, се извършва въз
основа на сключен договор за взаимно свързване между ,,Нет-Кънект Интернет“ ЕООД (НКИ), от една
страна, и операторите на обществени мрежи, или доставчиците на услуги за електронни съобщения
предназначени за клиентите, които се възползват от правото на взаимно свързване и заявяват това в
срокове предвидени от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).
I. Тарифи за доставка на услугата по взаимно свързане с цел терминиране на повикванията към
фиксирани точки, тарифи за допълнителни улеснения към взаимното свързване, както и номер и
адреси на комутаторите, където се осъществява, или може да се осъществи взаимно свързване:

1.

Услугата по взаимно свързване с цел терминиране във фиксирани точки:
Съобразно определените от КРС условия и срокове, установени в Решение № 356 от 23.06.2016г.
НКИ ще прилага цените за терминиране на повиквания в мрежата на НКИ с произход страни извън ЕС/ЕИЗ
и повиквания без или с невалидна идентификация на линията на викащия (CLI), пренасяни през
обществената електронна съобщителна мрежа на НКИ, публикувани на официалната интернет страница
на НКИ.
Цени за терминиране на повиквания във фиксираната мрежа на НКИ
произход на
лв./минута
период на валидност
повикването
0.0014
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г
Национален

зона
ЕС *

държави от ЕС
и ЕИЗ

държави извън
ЕС и ЕИЗ

от 01.01.2020 г. до прекратяване на
действието на решение № 550/20.10.2016 г.
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г
от 01.01.2020 г. до прекратяване на
действието на решение № 550/20.10.2016 г.

Зона 1
**
Зона 2
***

Oт 07.07.2016 г.
Oт 07.07.2016 г.

0.0014
0.0014
0.0014
0.0293
0.1076

Повиквания без CLI, с непълно CLI или с невалидно CLI, както и за повиквания, произхождащи от
държави, които не са включени в съответните листи ще се прилага цената за Зона 2.
*Зона ЕС: Австрия, Азорски острови, Балеарски острови, България, Белгия, Хърватия, Канарски
острови, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция,
Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Мадейра, Малта, Майот,
Мартиника, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, Сен Бартс, Сен Мартен,
Словакия, Словения, Испания, Френска Гвиана, Швеция, Великобритания
**Зона l: САЩ и Канада
***Зона 2: Всички останали държави
Всички тарифи са в български лева и не вкючват ДДС.
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2.

Списък с комутаторите, където може да се осъществи взаимно свързване:

Nr.

Наименоване

Адрес

1

NCI1

Телепойнт
гр. София, ул. ,,Овче поле“ 122

3.

Тарифи за услугата по прилагане и ползване на капацитета на взаимно свързване:

Nr.
crt.
1.

Вид услуга

Максимална тарифа

Конфигурация на партньор в достъпна
точка (PoA)

1800 лв./PoA

2.

Инсталиране на порт в комутатор

1100 лв./порт

3.

Месечен наем за порт от 2 Mbps

200 лв./порт от 2 Mbps/месец

4.

Свързване на връзката за взаимно
1100 Лв./връзка
свързване
5.
Месечен наем на връзка за взаимно
570 лв./връзка от 2 Mbps/месец
свързване от 2 Mbps (в помещение на
Оператора)
Тарифите към услугата по прилагане и ползване капацитета на взаимно свързване на НКИ се
прилагат съгласно решението за прието взаимно свързване, както следва:

в случай, че взаимното свързване се осъществява в помещение на Оператора, последният
заплаща на НКИ 50% от тарифата за конфигурация в точка за достъп и инсталиране на порта в комутатор,
50% от тарифата за инсталиране на линиите за взаимно свързване, както и 50% от тарифата за месечния
наем на линиите.

в случай, че взаимното свързване се осъществява в помещение на НКИ, Операторът
заплаща на НКИ 50% от тарифата за конфигурация в точката за достъп и инсталирането на порт в
комутатор, както и 50% от месечната тарифа за техническо облужване и поддръжка на порта.
Допълнително, Операторът заплаща тарифата за инсталиране на рак от e 19’’ и електрическата енергия,
както и месечните тарифи за услугите по колокиране.
Всички тарифи са в български лева и не вкючват ДДС.
4.
Описание

Тарифи на НКИ за услугата преносимост на номера
Тарифа

транзит към пренесен извън 0.03 лв ./ мин +
мрежата на НКИ географски тарифата за
номер, когато повикването е терминиране в
генерирано извън домейна на мрежата на НКИ
преносимост
Всички тарифи са в български лева и не вкючват ДДС.
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Валута
BGN

Мярка
реална минута

II. Банково гаранционно писмо
1. НКИ има право да поиска от Оператора предоставяне на банково гаранционно писмо преди да
започне предоставянето на услугата по терминиране или впоследствие, в процеса на доставка на тази
услуга. В този случай, Операторът предоставя банковото гаранционно писмо в срок от 15 дни от заявката
на НКИ.
2. Първото банково гаранционно писмо е валидно до 31 януари на следващата година.
Следващите банкови гаранционни писма са валидни за период от една година, считано от 31 януари.
Банковото гранционно писмо се обновява или удължава най-малко 30 дни преди изтичане на валидността
му. Неспазването на това задължение дава право на НКИ да прекрати доставката на услугата по взаимно
свързване.
3. Стойността на банковото гаранционно писмо се изчислява на база обема предвиден трафик, на
база тарифата за услугата за терминиране на повикванията, както и на база тарифите за предоставените
услуги към взаимно свързване така, че да бъде покрит периода от 120 дни за обема предвиден трафик,
съответно – 60 дни за услугата за колокиране. Предвиждането се извършва от Оператора в случай, че
банковото гранационно писмо е заявено преди доставка на услугата по терминиране на повикванията и
съгласно предвидения трафик от НКИ или въз основа на ежедневния трафик през последния период в
случай, че писмото е заявено впоследствие. В случай, че се заяви повишаване капацитета на взаимно
свързване, банковото гаранционно писмо се актулизира със стойността на предвидения трафик.
В случай, че страните прилагат компенсация на фактурите, стойността на банковото гаранционно писмо се
изчислява съгласно разликата между размера на предоставен трафик от всяка страна.
4. В случаите, когато реалният трафик надвишава предвидения трафик, НКИ има право да заяви
актуализиране на стойността на банковото гаранционно писмо. Операторът е задължен да актуализира
банковото гранционно писмо в срок от 15 дни от датата на получаване на уведомлението от НКИ.
5. НКИ може да се удовлетвори от гаранцията в случаите, когато Операторът не е заплатил
дължимите суми на НКИ за доставка на услугата, съгласно разпоредбите на Договора.
6. В случаите, когато НКИ се удовлетвори от гаранцията, Операторът е задължен да поднови
банковото гаранционно писмо до стойността преди заявката в срок от 15 дни от датата на уведомлението
от страна на НКИ.
7. В случаите, в които Операторът не предостави или не актуализира банковото гаранционно
писмо в упоменатите срокове, или в случай, че Операторът не поднови/попълни банковото гаранционно
писмо в упоменатите срокове, НКИ има право да преустанови доставката на услугата по терминиране на
повикванията.
8. Операторът може да актуализира стойността на банковото гаранционно писмо толкова пъти,
колкото е необходимо за инсталирането на допълнителен капацит на взаимно свързване. Неспазването на
това задължение, дава правото на НКИ да откаже доставката на нов/нови капацитет/и на взаимно
свързване.
9. Задължението за изготвяне на банковото гаранционно писмо отпада в случаите, когато
Операторът е заплатил изцяло и навреме 36 месечни фактури издадени от НКИ, въз основа на същия
договор за взаимно свързване. В тези случаи НКИ смята, че при доказаното търговско поведение от страна
на Оператора, банковото гаранционно писмо вече не е необходимо.
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