
Сравнителен анализ 

 на условията и последиците от едностранно предсрочно  прекратяване на договор за 

мобилни услуги от страна на потребителя 

/съкратен вариант/ 

 

Въведение 

На родния телекомуникационен пазар, в условията на свободна конкуренция, оперират три 

предприятия предоставящи мобилни услуги- Мобилтел ЕАД (Mtel), “БТК” ЕAД (Vivacom) и 

Теленор България ЕАД (Telenor).   

В стремежа си да запазят и разширят своя пазарен дял, телекомите използват настойчива  и 

често пъти агресивна търговска практика имаща за цел да въздейства върху икономическото 

поведение на потребителя и той да сключи срочен абонаментен договор за мобилни услуги 

(обикновено за срок от 12 или 24 месеци). Това тяхно маркетингово поведение е лесно 

обяснимо от чисто финансова гледна точка. Срочните абонаментните договори осигуряват 

солиден и прогнозируем източник на приходи. Същите са предпоставка за точно планиране и 

развитие на бизнеса и са основен показател при извършването на пазарна оценка на 

предприятието.   

Поради горното, всеки телеком, независимо от своя териториален обхват и географско 

разположение, се стреми до неговите потенциални клиенти да достигат търговски послания с 

изкушаващи промоции, намаления, отстъпки, подаръци и прочие, които да насърчават 

сключването на абонаментен договор. 

Логично е да се предположи, че щом предприятието заделя толкова средства и ресурси, за да 

ни убеди в ползите на срочния абонаментен договор, то ще вложи поне същото усилие, за да 

му придаде такава обвързваща сила, че да направи предсрочното му прекратяване от страна 

на потребителя трудно, невъзможно и финансово неизгодно.  

 

Обект 

Настоящият сравнителен анализ, изготвен от експертите на СИПО, има за цел да установи 

именно това. Може ли потребителят едностранно, предсрочно и без основание (без да е 

налице договорно неизпълнение или друго виновно поведение от страна на търговеца, както и 

извън  хипотезата за пренос на номер)  да прекрати предсрочно своя договор за мобилни 

услуги? Какви правни и фактически действия следва да предприеме и какви ще са 

гражданскоправните последици? 

Конкретен повод за настоящият анализ е и изявлението (БТА) на председателят на Комисията 

за регулиране на съобщенията (КРС) Веселин Божков, който на 01.09.2017г  във Варна каза, че е 

постигнато споразумение и при предсрочно прекратяване на договорите с мобилните 

оператори клиентите ще заплащат само три месечни такси.  

Експерти на СИПО прегледаха Интернет страниците на трите телекома, както и анализираха 

внимателно Общите им условия (ОУ), ведно със специфичните условия в типовите договори за 

конкретен абонаментен план. Често пъти тези типови договори биват наименувани от 

оператора - „индивидуални“ , което ние считаме за заблуждаващо и подвеждащо, защото на 

практика потребителят не може да договаря индивидуални клаузи. 



Резултати 

Мобилтел ЕАД (Mtel) 

 

 

 

Според Общите и специални условия на Мтел, предсрочното едностранно прекратяване на 

договора за мобилни услуги става  чрез едномесечно писмено предизвестие. Смущаващо е 

обаче изречение второ от същата точка (т.59, раздел IX), която касае хипотезата, когато 

потребителят е получил крайно устройство от предприятието. Клаузата вменява задължение на 

потребителя да го върна в точно конкретен ден и място (последния ден на предизвестието и 

магазина, в който е подадено) или да го заплати заедно с известието. Считаме клаузата за 

неравноправна и следователно нищожна, защото неоснователно се изключва възможността 

волеизявлението да бъде отправено по пощата, по електронен път и т.н. , както и 

неоснователно и без причина фиксира място и час, при положение, че операторът притежава 

разгърната национална мрежа от офиси. В ОУ няма клауза за последиците от това 

прекратяване. Те са уредени в типовите условия за абонаментите планове, където се казва, че 

потребителят дължи оставащите стандартни месечни такси, но не повече от три, както и част от 

стойността на отстъпките от абонаментни планове и от пазарните цени на крайните устройства, 

съответстваща на оставащия срок н абонамента. СИПО счита и тази клауза за неравноправна, 



защото съдържа неясна и неопределима част и единствено търговецът може да тълкува що е 

„стандартна абонамента такса“, каква е била отстъпката, както и какво означава „част 

съответстваща на …“. Липсва методика за определяне, формула, пример или друго. 

Общите и специалните условия са достъпни и лесни за намиране от страницата на телекома. 

„БТК” ЕAД (Vivacom) 

 

 



Съгласно ОУ на този оператор, потребителят може да прекрати предсрочно договора си 

единственото в хипотезата на договорно неизпълнение от страна на  „БТК” ЕAД, ведно с още 

няколко предпоставки;  неизпълнението да не е незначително с оглед интереса на 

потребителя, да се определи разумен срок за изпълнение; както и неизпълненото да е едно от 

задълженията по т.102 от ОУ.  

Клаузата е ограничаваща и неравноправна. 

В специфичните условия за конкретните абонаментни планове липсват клаузи уреждащи 

хипотезата на предсрочно прекратяване. Експертите на СИПО единствено успяха да намерят 

видео материал, в който се прави следното гласово изявление: 

„…Съгласно общите условия на Виваком всеки клиент дължи следните неустойки при 

предсрочно прекратяване: 

- Неустойка в размер на три стандартни месечни абонаменти такси за основната или 

допълнителната услуга 

- Неустойка за отстъпката, която клиентът е ползвал за основната или допълнителната 

услуга 

- Неустойка за устройството, в случай че клиентът го е закупил на преференциална цена, 

на изплащане или го е получил като подарък…“ 

Тук неяснотите и възможностите за едностранно тълкуване са същите като при Мтел. Освен 

това, възникват множество въпроси -Защо потребителят ще дължи три такси, ако прекрати 

договори си месец или два преди изтичането му, защо материята не е уредена в писмен вид и 

последното не е ли  нарушение на изискването за пред-договорна информация и т.н. 

 

 

 

Теленор 

 

 

При Теленор потребителят е поставен в най-тежко положение. На последният му е вменено 

задължение да не прекратява договора! В специалните условия, материята не е уредена. 

 

Заключение 



За съжаление,  настоящият сравнителен анализ потвърждава опасенията на СИПО, че въпреки 

изявленията на длъжностни лица, едностранното прекратяване на срочен абонаментен 

договор за мобилни услуги от страна на потребителя е трудно начинание с необосновано 

тежки гражданскоправни последици.  

Анализът, в своя разширен и пълен обем, ще бъде предоставен на компетентните 

правоприлагащи контролни и надзорни държавни органи, както и ще бъде публикуван на 

страницата на Сдружение „СИПО“. 


