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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И РА Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

                   
 

 

РЕШЕНИЕ № 202 

от 23 юни 2022 г. 

 

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 и чл. 164 от Закона за електронните съобщения, 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и/или 

взаимно свързване, съгласно приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта по т.1. 

3. Съобщение за изготвения проект, мотивите за изготвянето му и проектът по т. 1 да 

се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет и на 

Портала за обществени консултации.  

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 

3, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения 

проект. 

  

Мотиви: 

 

С изменението и допълнението на Закона за електронни съобщения (ЗЕС), ДВ. бр.20 от 

9 март 2021г., е въведена ДИРЕКТИВА (EС) 2018/1972 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни 

съобщения (ЕКЕС). Съгласно чл. 164 от ЗЕС, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 

приема Наредба за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване 

(Наредба).  

Проектът на Наредба е в съответствие с разпоредбите на ЗЕС, с което се гарантира 

прилагането на принципите, заложени в ЕКЕС и транспонирани в ЗЕС. КРС счита, че 

посочените разпоредби ще подпомогнат и реализирането на посочените в чл. 4 от ЗЕС цели, а 

именно: да се създават необходимите условия за развитие на свързаността от край до край  

между обществените електронни съобщителни мрежи, оперативната съвместимост между 

тези мрежи и където е приложимо – между предоставяните услуги. КРС счита, че 

удовлетворяването на основателни искания за взаимно свързване води до улесняване на 

ефективното използване на съществуващите обществени електронни съобщителни мрежи и 

навлизането на пазара на нови предприятия. 

Прилагането на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства. 

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна 

уредба с последните изменения в ЗЕС, както и постигане на яснота по отношение на 

основните правила, по които предприятията, предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи, предоставят достъп и/или взаимно свързване.  

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива 

(EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване 

на Европейски кодекс за електронни съобщения, която изрично предвижда правомощия за 

КРС да определя основните правила за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване с 

оглед гарантиране на свързаност от край до край и оперативна съвместимост (чл. 61, параграф 

1 от Директива  (EС) 2018/1972 въведен с чл. 160 от ЗЕС). 
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КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и 

реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. 

След приемане на резултатите от общественото обсъждане, съгласно чл. 42 от ЗЕС, се 

провеждат и консултации по проекта на наредба с Европейската комисия, Органа на 

европейските регулатори в областта на електронните съобщения и регулаторните органи на 

държавите-членки на ЕС по реда на чл. 42 от ЗЕС. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

  (Мария Бончева)  

 


