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II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 

1.  Преглед на Регулаторната рамка в областта на електронните съобщения на 

Европейския съюз 

През 2013 г. Европейската комисия започна процес на преглед и ревизиране на 

Регулаторната рамка в областта на електронните съобщения от 2009 г. с приемането на 

следните документи: 

 Препоръка на Комисията  от 11 септември 2013 г. относно съгласувани задължения 

за недопускане на дискриминация и методологии за определяне на разходите с цел 

насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в 

широколентова инфраструктура
1
; 

С оглед стимулиране на инвестициите в широколентови оптични мрежи от 

следващо поколение, препоръката доразвива изискванията на регулаторната рамка
2
 по 

отношение на начините на прилагане на специфичните задължения за равнопоставеност и 

за определяне на разходоориентирани цени на едро от предприятията със значително 

въздействие върху пазари 4
3
 и 5

4
 от Препоръка 2007/879/ЕО за съответните пазари.  

Сред основните й разпоредби е  възможността да не се налага задължение за 

разходоориентираност на цените, но само при условие, че предоставяният достъп на едро 

е еквивалентен на осигурявания от предприятието със значително въздействие върху 

пазара на собственото му поделение за предоставяне на услуги на дребно.  

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на 

разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи; 

Предложението на Европейската комисия, внесено на 26 март 2013 г., е документът 

да бъде регламент, но със законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 

април 2014 г. за приемането му на първо четене той е променен на директива, като са 

въведени и други промени в първоначалния текст. Съветът прие предложените изменения 

от Европейския парламент,  като приетата Директива 2014/61/ЕО5 следва да бъде 

транспонирана в националните законодателства до 1 юли 2016 г., а разпоредбите й ще са 

приложими от 1 юли 2016 г. 

Директивата цели стимулиране на изграждането на широколентови 

високоскоростни мрежи за достъп от следващо поколение чрез създаване на условия за 

намаляване на разходите за тяхното разгръщане. Сред основните й разпоредби са 

осигуряване на право на операторите на електронни съобщителни мрежи на достъп до 

физическата инфраструктура на предприятията, предоставящи услуги за общо ползване 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0466&qid=1400681282689&from=EN  

2
 Препоръка 2010/572/ЕС на Комисията от 20 септември 2010 г. относно регулирания достъп до мрежи за 

достъп от следващо поколение (NGA), ОВ, бр. L251 от 25.09.2010 г. 
3
Пазар на предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително споделен 

или самостоятелен необвързан достъп до абонатна линия) в определено местоположение. 
4
 Пазар на предоставяне на широколентов достъп на едро 

5
 Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за 

намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, ОВ 

L155/23.05.2014 г. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0466&qid=1400681282689&from=EN
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(транспортна инфраструктура и преносната и разпределителна технически 

инфраструктури на енергоснабдяването, водоснабдяването, канализацията и др.). Налагат 

се изисквания за оптично вътрешносградно окабеляване на всички новостроящи се сгради 

и при основен ремонт на сгради. Предвиждат се кратки срокове за издаване на разрешения 

за строеж и се урежда последователна система за осигуряване на прозрачност на 

информацията относно наличната физическа инфраструктура и предстоящи строителни 

работи, както и процедура за уреждане на спорове по отношение на предоставянето на 

достъп. 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за 

изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО 

и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 

Регламент (ЕС) № 531/20126. 

Предложението е внесено от Европейската комисия на 11 септември 2013 г. Със 

законодателна резолюция от 3 април 2014 г.7, Европейският парламент прие 

предложението за регламент на първо четене с изменения. Към момента продължава 

разглеждането му в Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура по чл. 

294 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

С регламента се цели да бъдат определени регулаторните принципи и подробни 

правила, необходими за доизграждане на единния европейски пазар на електронни 

съобщения. Основно разпоредбите на документа се отнасят до режима на регистрация при 

общи изисквания и уреждане на статут на единен европейски доставчик на електронни 

съобщения, координираното използване на радиочестотния спектър в рамките на единния 

пазар, европейските продукти за достъп на едро, мрежовата неутралност, защитата на 

правата на потребителите и международния роуминг в рамките на Европейския съюз. 

Със законодателната резолюция на първо четене, Европейският парламент прие да 

отпаднат статута на единен европейски доставчик на електронни съобщения и 

европейските продукти за достъп на едро. Съществени изменения са предвидени и в 

останалите тематични раздели, а разпоредбите по отношение на правата на потребителите 

са представени като изменение на Директивата за универсалната услуга
8
. Принципната 

препоръка е предложението за регламент да бъде преразгледано в рамките на пълна 

ревизия на регулаторната рамка от 2009 г. в началото на следващия парламентарен 

мандат. 

 Предложение за Препоръка на Комисията относно съответните пазари на продукти 

и услуги от сектора на електронните съобщения, подлежащи на ex ante регулиране 

в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно общата регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги 

                                                 
6
 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130627.do  

7
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-

0281+0+DOC+XML+V0//BG  
8
 Директива 2002/22/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2012 г. относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130627.do
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0281+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0281+0+DOC+XML+V0//BG
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Европейската комисия проведе обществено обсъждане във връзка с ревизирането 

на препоръката в края на 2012 г. (от 16 октомври 2012 г. до 8 януари 2013 г.)
9
. В 

допълнение е публикувано проучване, възложено от Комисията на консултантските 

компании Ecorys и IDATE – „Бъдещите пазари на електронни съобщения, подлежащи на 

ex ante регулиране”
10

. През януари 2014 г. Комисията публикува на страницата си
11

 проект 

на ревизирана Препоръка за съответните продуктови пазари в сектора на електронните 

съобщения, подлежащи на ex ante регулиране и проект на Разяснителна бележка към нея, в 

които са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане.  

Предложението не предвижда съществени промени по отношение на прилагането 

на принципите на конкурентното право при определянето, анализа и оценката на пазарите, 

подлежащи на ex ante регулиране. То въвежда допълнителни пояснения във връзка с 

текущите тенденции на пазарите на електронни съобщения, като навлизането на услуги 

върху съществуваща мрежова инфраструктура (Over-The-Top, OTT), широко потребление 

на услуги в пакет и др. Променя се списъка на съответните пазари към Препоръка 

2007/879/ЕО, от който отпадат пазари 1
12

 и 2
13

. В предложения нов пазар 3 се включват 

два подпазара: подпазар 3а „локален достъп на едро, предоставян в определено 

местоположение”, в който се обхванати продуктите и услугите на настоящия пазар 4, и 

подпазар 3б „централен достъп на едро за предоставяне на услуги за масово търсене”, 

съдържащ частта от продуктите и услугите, предоставяни на настоящия пазар 5, които са 

предназначени за домашни потребители и за малки и средни предприятия. В предлагания 

нов пазар 4 „висококачествен достъп на едро, предоставян в определено местоположение” 

се включват продуктите и услугите, предоставяни на настоящия пазар 5 на големи бизнес 

абонати, и терминиращите сегменти на линии под наем на едро (настоящият пазар 6
14

). 

 

2. Правна и регулаторна рамка в България 

През 2013 г. ЗЕС беше изменян на няколко пъти, като промените не произтичат от  

изменения в регулаторната рамка на Европейско ниво. Едно от по-съществените 

изменения бе свързано с въвеждането на разпоредба за защита на крайните потребители 

при сключване на договори за доставка на телевизионни програми и правото им  да 

прекратят индивидуалния договор, в случаите на отпадане на телевизионна програма. 

 Останалата част от измененията на ЗЕС са свързани с приетите промени в Закона 

за държавна агенция „Национална сигурност”, Закона за специалните разузнавателни 

средства, Закона за устройство на територията и новия Закон за публичните финанси, 

които не засягат съществуваща регулаторна рамка.  

За същия период, КРС прие решения за изменения на част от подзаконовите 

нормативни актове: 

                                                 
9
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-revision-recommendation-relevant-markets  

10
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/future-electronic-communications-markets-subject-ex-ante-regulation  

11
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/draft-revised-recommendation-relevant-markets   

12
 Пазар на достъп до обществената телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес 

абонати 
13

 Пазар на генериране на повиквания от определено местоположение на обществена телефонна мрежа 
14

 Пазар на терминиращи сегменти на линии под наем на едро, независимо от използваната технология за 

предоставяне на наетия или резервиран капацитет 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-revision-recommendation-relevant-markets
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/future-electronic-communications-markets-subject-ex-ante-regulation
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/draft-revised-recommendation-relevant-markets
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 Решение № 928/2013 г. за изменение на Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения (Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2014г.) – с оглед 

въвеждане на допълнителни разпоредби за защита на крайните потребители; 

 Решение № 381/2013 г. за изменение на Технически изисквания за работа на 

мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (Обн. ДВ. бр.51 от 11 

Юни 2013г.); 

 Решение № 383/2013 г. за изменение на Техническите изисквания за работа на 

наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги 

(Обн. ДВ. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г.), с което се осигуриха условия за 

технологично неутрално използване на радиочестотния обхват 2 GHz. С 

приемането на горепосоченото решение в българското законодателство бяха 

транспонирани разпоредбите на Решение 2012/688/ЕС. 

 

3. Водещи регулаторни решения на КРС за 2013 г. 

Решенията приети от КРС, които имат съществена роля за осигуряване на 

предвидима и конкурентна среда в сектора са: 

 Решение № 134/2013 г. за определяне на разходоориентирани цени за генериране 

на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и 

за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи, въз основа на разходите на ефективен оператор и 

изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на 

комисията и Методология за определяне стойността на средно претеглената цена 

на капитала; 

 Решение № 135/2013 г. за определяне на разходоориентирани цени за терминиране 

на повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз основа на разходите на 

ефективен оператор и изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental 

Costs) модел на комисията и Методология за определяне стойността на средно 

претеглената цена на капитала; 

 Решение № 195/2013 г. за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до 

обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес 

потребители (пазар № 1 от Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО от 17 декември 2007 г.), 

пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на 

домашни и бизнес потребители в определено местоположение и пазара на 

обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни 

и бизнес потребители в определено местоположение (пазари №№ 3-6 от Препоръка 

на ЕК 2003/311/ЕО от 11 февруари 2003 г.) и за определяне на специфични 

задължения на предприятието със значително въздействие върху тези пазари – 

втори кръг; 

 Решение № 322/2013 г., с което КРС определя „БУЛСАТКОМ" АД за кандидат, 

спечелил конкурса и с Решение № 388/2013 г. издаде на предприятието разрешение 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
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наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват със срок 

15 (петнадесет) години; 

 Решение № 467/2013 г. и Решение № 621/2013 г. за провеждане на обществени 

консултации относно въпроси свързани с перспективите за ползване на свободния 

ресурс в радиочестотни обхвати 1800 MHz, 2 GHz и радиочестотна лента 3400-3600 

MHz. С консултациите бяха поставени въпроси от обществена значимост за 

развитие на електронните съобщения, с оглед проучване интереса на бизнеса към 

наличния свободен спектър, включително перспективите за развитие на LTE; 

 Решение № 489/2013 г., с което КРС обяви намерение за провеждане на търг за 

издаване на разрешения за ползване (под условие) на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz, и 

стартира процедура по обществени консултации относно обявеното намерение. В 

постъпилите становища от предприятията не бе изразен интерес към предоставяне 

на спектър от посочената лента, под условие, и с Решение № 569 от 08.08.2013 г. 

КРС реши да не обявява търг; 

 Решения №№ 609, 611 и 614 от 2013 г. за изменения на издадените разрешения за 

ползване на радиочестотен спектър в обхват 2 GHz. С направените изменения се 

осигури неутралност при ползване на радиочестотни ленти 1920-1980 MHz и 2110-

2170 MHz в обхват 2 GHz; 

 Решение № 801/2013 г. за одобрение на проект за допълнение на Типово 

предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на 

едро на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

Общият брой на решенията на КРС, приети през 2013 г., е 928, като 22 от тях са 

обжалвани. В по-голямата си част регулаторните решения, преминали през съдебен 

контрол са потвърдени от съда, включително и по отношение на допуснатите им 

предварителни изпълнения по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс (АПК). Потвърждаването на законосъобразността на разпорежданията за 

предварително изпълнение позволи на комисията да приведе в изпълнение решенията, 

като образува изпълнителни производства, по реда на АПК, срещу задължените 

предприятия. Постановленията за налагане на периодични санкции и глоби за 

принудително изпълнение на решенията на КРС са потвърдени частично от съда, като 

част от периодичните глоби са намалени. 

Друга част от решенията са все още предмет на съдебни производства, които към 

настоящия момент не са приключили.  

 

4. Процесуално представителство 

През 2013 г. бяха образувани над 500 дела пред районните съдилища по жалби 

срещу наказателни постановления на председателя на КРС. Такъв е приблизително броят 

на делата и пред административните съдилища (като касационна инстанция).  

През годината юристите на КРС участваха в подготовката и процесуалното 

представителство в над 180 дела пред Върховния административен съд. 
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Във връзка с образуваните производства по принудително изпълнение на  

решенията на комисията, юристите на КРС участваха в подготовката и процесуалното 

представителство в над 50  дела пред Административен съд София – град. 

През 2013 г. КРС откри 4 процедури за налагане на периодични санкции по реда на  

Глава седемнадесета от АПК на предприятия, които не изпълняват решения на комисията 

с допуснато предварително изпълнение. 

 

5. Осъществяване на електронни съобщения 

5.1. Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

Издадените през годината разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър са посочени в таблица 10. 

Таблица 10 

Разрешения по Закона за електронните съобщения 

Електронна съобщителна мрежа 
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Електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване: 
        

радиоразпръскване на телевизионни сигнали с 

национално и местно покритие 
98 - 103 - 

радиоразпръскване на радиосигнали с национално и 

местно покритие 
52 6 3 17 

Електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване 
42 1 - - 

Електронни съобщителни мрежи от подвижна 

радиослужба - PMR 
56* 46* 43 18 

Електронни съобщителни мрежи от въздушна 

подвижна радиослужба 
1 2 - - 

Наземна мрежа в радиочестотни обхвати 900 MHz  

и/или 1800 MHz  
9 - - - 

Наземна мрежа в радиочестотен обхват 2 GHz 4 - - - 
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Предоставяне на позиции на геостационарни орбити, 

определени за Република България с международни 

споразумения 

1 - - - 

Електронни съобщителни мрежи от неподвижна 

спътникова радиослужба 
6 - 1 - 

Електронни съобщителни мрежи от неподвижна 

радиослужба от вида „точка към точка” 
63* 7 26 3 

Електронни съобщителни мрежи за широколентов 

безжичен достъп (BWA) 
5 - 1 - 

Електронни съобщителни мрежи за неподвижен 

безжичен достъп (FWA) 
1 - - - 

Разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения 

46 5 3 2 

Временни разрешения - 10 - - 

ОБЩО: 384 77 180 40 

* Общият брой на предоставените радиочестоти е 317; 

** Изменения и допълнения в техническите данни на общо 2602 радиорелейни участъка, 

включително предоставен радиочестотен спектър за нови 934 участъка. 

 

5.2. Уведомления за осъществяване на обществени електронни съобщения  

Подадените през 2013 г. уведомления за осъществяване на обществени електронни 

съобщения са  посочени в таблица 11. 

Таблица 11 

Вид дейност 
2013 г. 

(брой) 

Разгледани уведомления за осъществяване на обществени 

електронни съобщения  
202 

Разгледани уведомления за прекратяване осъществяването на 

обществени електронни съобщения 
121 

Издадени удостоверения за вписване в регистъра 33 

Предприятия, вписани в регистъра 95 

Предприятия, заличени от регистъра 123 
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5.3. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска 

радиослужба 

Издадените през годината разрешителни, свидетелства и лицензии за 

радиолюбителска правоспособност са посочени в таблица 12. 

       Таблица 12     Таблица 13 

Разрешителни, свидетелства и 

лицензии  

Изпити за радиолюбителска 

правоспособност 

Вид документ 
2013 г. 

(брой)  

Изпити/ Изпитани 

лица 

2013 г. 

(брой) 

Разрешителни за 

радиолюбителска 

правоспособност 

215 

 

Изпити 7 

HAREC свидетелства 19  Изпитани лица 183 

CEPT лицензии 27 

През 2013 г. бяха определени 492 опознавателни знака на лица с радиолюбителска 

правоспособност, радиолюбители слушатели  и радиоклубове, от които 235 са временни 

опознавателни знаци. Също така бяха проведени изпити за придобиване на 

правоспособност на радиолюбители в градовете София, Гоце Делчев и Казанлък. 

 

5.4. Взаимно свързване и достъп  

Дейността на комисията през 2013 година по отношение на взаимното свързване и 

достъп основно беше насочена към: 

 Анализ и оценка на предприетите от предприятията действия по изпълнение 

на наложените специфични задължения 

През годината продължи да се извършва текущ анализ на постъпващите 

допълнителни споразумения към договорите за взаимно свързване, както и подписаните 

нови договори, за да се проследи изпълнението на наложените специфични задължения и 

ценови ограничения. 

Констатирано бе, че от страна на „Мобилтел” ЕАД, „Космо България Мобайл” 

ЕАД и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД са въведени допълнителни 

условия и ограничения в договорите за взаимно свързване, които комисията разгледа и 

определи, че представляват неизпълнение на Решения на КРС №№ 1361/31.05.2012 г. и 
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1362/31.05.2012 г.. На тези предприятия бяха изпратени покани за доброволно 

изпълнение. 

Въведените допълнителни условия и ограничения бяха сред причините за спорове 

между предприятия, за които беше потърсена намесата на комисията.  

 Решаване на спорове между предприятията  

През 2013 г.  приключиха процедурите по повдигнати през 2012 г.  спорове между 

предприятия. По всеки спор, в съответствие с отправеното искане за оказване на 

съдействие или даване на задължителни указания, КРС се произнесе с решение. Въпреки, 

че дадените от комисията задължителни указания са обжалвани, предприятията сключиха 

договори за взаимно свързване в съответствие с указанията на КРС.    

Във връзка с постъпилите през 2013 г. 3 искания за оказване на съдействие и 3 за 

даване на задължителни указания, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 и чл. 56 от ЗЕС, 

КРС определи специализирани комисии за тяхното разглеждане. Исканията са отправени 

от предприятията „Нет Кънект Интернет” ЕООД, „Варна Нет” ЕООД и „669с” ЕООД във 

връзка с възникнал спор с трите най-големи оператора – „Мобилтел” ЕАД, „Космо 

България Мобайл” ЕАД, и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД. Основните 

спорни въпроси са свързани с: 

 Неизпълнение на наложените специфични задължения за терминиране на 

международен трафик при ценовите условия, определени с решения на КРС №№ 

1361/2012 г. и 1362/2012 г.; 

 Забавяне на подписване на договор за взаимно свързване; 

 Отказ за увеличаване на капацитета на взаимното свързване; 

 Изискване за откриване на отделна линия за взаимно свързване за терминиране на 

международен трафик; 

 Поставяне на допълнителни ценови или неценови условия при терминиране на 

международен трафик без идентификация на линията на викащия (CLI); 

 Определяне на размера на банковата гаранция при сключване на договори за 

взаимно свързване. 

При разглеждане на всеки един от споровете е спазена законовата процедура, 

изяснени са причините, поради които са направени исканията, проучени са становищата 

на заинтересованите страни, както и всички приложени към тях доказателства. КРС се  

произнесе с решения, като е: 

 оказала съдействие за своевременно сключване на договори за взаимно 

свързване; 

 дала е задължителни указания за увеличаване на капацитета на взаимното 

свързване при наличие на адекватна прогноза за трафика, терминиран от страна 

на предприятието, заявило  увеличаването му; 

 дала е указания за използване на съществуваща линия за взаимно свързване за 

терминиране както на национален, така и на международен трафик; 
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 дала е задължителни указания за премахване от договорите за взаимно 

свързване на ценови и неценови ограничения при терминиране на трафик без 

идентификация на линията на викащия (CLI). 

От постъпилите през 2013 г. искания за оказване на съдействие и искания за даване 

на задължителни указания, до края на годината бяха приключени 5  от процедурите, като 

бяха сключени договори за взаимно свързване за терминиране на трафик без оглед на 

неговия произход. 

 Одобряване на типови предложения 

Одобряване на типово предложение за сключване на договор взаимно свързване на 

БТК 

През месец февруари, БТК внесе проект на типово предложение за сключване на 

договор взаимно свързване на БТК (ТПВС/типово предложение). На проведена среща в 

комисията през същия месец, предприятието бе уведомено, че внесеният проект не 

отговаря на Решение на КРС № 375/2011 г. След подробен преглед на повторно внесения 

проект на ТПВС, през месец септември до БТК беше изпратено писмо, с което от 

дружеството се изисква да внесе в комисията преработен проект на типовото 

предложение, като изпълни в цялост дадените от КРС задължителни указания с Решение 

№ 375/14.04.2011 г. и Решение № 1098/01.12.2011 г., както и да съобрази проекта с 

наложените на предприятието специфични задължения с Решение №1361/31.05.2012 г. 

Преработеният от БТК проект на ТПВС беше внесен в определения от КРС 30 дневен 

срок.  

След цялостен анализ, с Решение № 891/28.11.2013 г., КРС прие проект на решение 

за одобрение със задължителни указания за изменение на проект на ТПВС и откри 

процедура на обществени консултации.  

Одобряване на типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни 

линии под наем на едро на БТК 

С Решение № 195/2013 г., КРС продължи и измени специфичните задължения на 

БТК, като предприятие със значително въздействие върху всеки един от пазарите на 

достъп на дребно до обществена телефонна мрежа в определено местоположение. В 

изпълнение на задълженията си, от страна на БТК бе внесен  проект за допълнение на 

типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на 

едро (типово предложение). След провеждане на процедура на обществени консултации, 

КРС с Решение № 801/25.10.2013 г. одобри внесения проект за допълнение на типово 

предложение и даде задължителни указания за неговото изменение. Измененото типово 

предложение е публикувано на страницата на БТК в интернет, въпреки че Решение № 

801/2013 г. се обжалва от предприятието. 

 Въвеждане на взаимно свързване, базирано на интернет протокол (IP) 

С Решение № 1361/31.05.2012 г., КРС определи задължение на предприятията със 

значително въздействие на пазари 2 и 3 от Препоръката за съответните пазари от 2007 г. 

да предоставят взаимно свързване, базирано на Интернет протокол (IP). С оглед постигане 

на оперативна съвместимост между услугите на национално ниво, всички аспекти на 

процеса по преминаване към IP взаимно свързване се разглеждаха от консултативна 

структура, с участието на КРС и заинтересованите предприятия. 
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С Решение на КРС № 13/10.01.2013 г., бяха определени Правила за осъществяване 

на дейността на консултативната структура по въпросите на взаимното свързване, 

базирано на интернет протокол (IP) (правила). Съобразно правилата, бяха проведени 

четири срещи на консултативната структура. На проведените срещи бяха обсъдени 

основни въпроси свързани с осъществяването на IP взаимно свързване, като: 

 протоколи и версии на протоколите за сигнализация; 

 мрежови елементи, чрез които се осъществява взаимното свързване 

 капацитет на линиите за взаимно свързване; 

 оптимален брой точки на взаимно свързване; 

 качество на услугите; 

 описание на услугите, включително поддържане на услуги, като пренос на 

факсимилни съобщения, CLIP, CLIR, пренасочване на повикванията и др.; 

 срок на преход към и на въвеждане на IP взаимно свързване; 

 приложими стандарти, препоръки и технически спецификации. 

Работата на консултативната структура приключи през месец декември с изготвяне 

на обща позиция, на база на постъпилите становища и протоколите от проведените срещи.  

Следваща стъпка в процеса на въвеждане на IP взаимно свързване е изготвяне на 

проект на решение на КРС за определяне на задълженията на предприятията, свързани с 

осигуряване на IP взаимно свързване, който ще бъде поставен на обществено обсъждане 

по реда на чл. 36 от ЗЕС. 

 Анализ и оценка на изпълнение на Решение № 1954/2012г. от БТК 

С Решение № 1954/27.09.2012г., КРС определи БТК за предприятие със значително 

въздействие върху подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със 

скорости до и включително 8 Mbit/s и наложи на дружеството специфични задължения. 

КРС установи, че предприятието е изпълнило в цялост наложените специфични 

задължения. 
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