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ТАБЛИЦА 

с постъпилите в КРС становища във връзка с процедура по обществено обсъждане на позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 

на регламент (ЕС) 2015/2120 

от страна на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители 

(процедура открита с решение на КРС  № 497  от 23.11.2018 г .) 

 

№ 

ЗАИНТЕРЕ

СО-ВАНО 

ЛИЦЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА 
СТА 

ТУС 

МОТИВИ 

 

I. ЧЛ. 3 ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ 

Чл. 3, пар. 1 от Регламента 

Достъп и разпространение на информация и съдържания 

1. БТК На първо място бихме искали да изразим притеснението си, че 

допълнението на КРС в обсъждания документ по тази първа 

точка от Позицията, няма нищо общо със зададения при 

първоначалното обществено обсъждане въпрос към 

предприятията. По принцип промяна в позицията, без последната 

да е резултат от постъпилите становища винаги е индикация за 

непоследователност и в разрез с принципа на последователност 

по чл. 5 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) при 

осъществяване на регулаторна намеса. 

По същество бихме искали да обърнем внимание, че 

законодателят чрез разпоредбата на чл. 272 от ЗЕС от вече е имал 

възможност да се произнесе относно публичността на 

информацията за свързване към електронните съобщителни 

мрежи на предприятията. В тази връзка считаме, че би следвало 

да е налице достатъчно подробна преддоговорна информация на 

страниците в интернет на всички предприятия. Посочване на 

допълнителна информация в общите условия, какви би следвало 

да бъдат крайните устройства за ползване на услугата, по никакъв 

начин не води до по-голяма защита на интересите на крайните 

потребители. Напротив, считаме допълнението за прекомерна 

регулаторна намеса, поради факта, че общите условия няма да 

защитят в по-голяма степен крайния потребител от закона. В тази 

връзка БТК счита, че в допълнение на публикуването на 

интерфейсите е достатъчна информация на сайта за възможността 

за абоната да си осигури крайно устройство за своя сметка. 

На следващо място бихме искали да изразим своето 

разочарование от неприемането от страна на КРС на 

Приема 

се 

частично 

Допълнението в Позицията е продиктувано от получените 

становища в рамките на общественото обсъждане, както и от 

постъпили жалби по този въпрос в периода преди общественото 

обсъждане на втория проект на Позиция.  

Следва да се подчертае, че в чл. 5 от ЗЕС не е регламентиран 

подобен принцип на последователност в регулаторната намеса. 

Нещо повече – именно и в изпълнение принципите, заложени в 

чл. 5 от закона, КРС постави на второ обществено обсъждане 

своята позиция. 

Следва да се прави разлика между изискването на чл. 272 от 

ЗЕС и правото на потребителите да използват крайни устройства 

по свой избор, гарантирано от Регламент (ЕС) 2015/2120. 

Задължението по чл. 272 от ЗЕС е задължение за публикуване на 

информация за техническите спецификации на интерфейсите за 

свързване на крайните електронни съобщителни устройства към 

техните мрежи. Тази информация по никакъв начин не 

гарантира правото на крайните потребители да ползват крайни 

устройства по свой избор. Информацията за интерфейсите освен 

това е техническа и насочена към производителите на крайни 

устройства, което не може да се приеме лесно разбираема за 

потребителя. По отношение на предложената от БТК редакция 

КРС отбелязва, че и в предходното и в настоящото обществено 

обсъждане предприятието излага само общи коментари, без да 

посочва конкретно случаи, в които „е налице технологична 

необходимост от предоставяне на крайно устройство.  

Регламентът определя правото на крайните потребители да 

използват крайни устройства по свой избор. В тази връзка КРС 
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предложението на БТК, което по своето същество отчита в пълна 

степен обективната действителност. Последното имаше за цел да 

представи пред КРС особеностите както на бизнеса с доставки на 

телекомуникационно оборудване, така и на особеността на 

изграждане на електронни съобщителни мрежи в България. В 

тази връзка ще представим пак последното и молим за 

преразглеждане на Позицията от страна на КРС: 

Изграждането на фиксирани мрежи в България е свързано с 

ползване на т.нар. третична мрежа, която в изградените до 

настоящия момент сгради не е собственост на предприятието и на 

качеството на която последното не може да влияе. С оглед 

посоченото, нито едно предприятие, предоставящо фиксиран 

достъп до интернет не може да покрие изискването на КРС за (а) 

обективна технологична необходимост и (б) предоставеното 

оборудване да бъде част от мрежата на предприятието. 

Виждането на КРС на практика забранява предоставяне на услуги 

от страна на предприятията чрез крайни устройства, които са 

технологично обективни за предоставяне на услугата, но 

същевременно не могат да бъдат част от мрежата на 

предприятието, доколкото между последната и крайното 

устройство е налице третична мрежа. Третичната мрежа не е част 

от мрежата на предприятието, но единствено тя свързва крайното 

устройство с мрежата на предприятието. Дори и като изключение 

от правилото за неутралността на достъпа до интернет тази 

възможност за предоставяне на услуги като параметри цена-

качество може да е приемлива както за предприятията, така и за 

абонатите и КРС следва да отчете това. 

С оглед изложеното и поради факта, че изграждането на 

фиксирани мрежи в България има своите особености, молим КРС 

да приеме, че е възможно да е налице технологична 

необходимост от предоставяне на крайно устройство, но 

последното по същество да не е част от мрежата на 

предприятието, т.е. да не е свързано с нея. В тази връзка отново 

предлагаме редакция в посока допускане на алтернативност, а 

именно:  

„Доставчиците могат да предоставят свое оборудване, когато 

е налице обективна технологична необходимост и/или 

предоставеното оборудване технологично е част от мрежата 

на доставчика." 

ще контролира дали е налице обективна технологична 

необходимост предоставеното от доставчиците оборудване да е 

част от мрежата на доставчика. Хипотезите не са алтернативни, 

защото е допустимо използването на предоставено от 

доставчика оборудване, без право на ползване на друго 

оборудване по избор на потребителя, само ако  то е част от 

мрежата на интернет доставчика. 

Формулираното по този начин изискване е с цел да се ограничи 

приложението на изключенията от общото правило, че 

потребителите избират своите крайни устройства. 

В ОУ може да се указва мястото, където е публикувана 

подробна  информация за устройствата, които крайният 

потребител може да осигури за своя сметка, тъй като за 

различните оферти възможностите за ползване на собствено 

устройство може да са различни, то тази информацията може да 

се съдържа в „правила и условия“, или друга информация 

съпътстваща съответната оферта.  

2. А1  Отново отбелязваме, че А1 спазва изискванията на Закона за Приема По отношение на крайните устройства относими са мотивите 
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електронни съобщения (ЗЕС) и на потребителите не е отказвано, 

при техническа възможност, да използват различни крайни 

устройства, ако те съответстват на изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите. 

Както бяхме посочили в предходното ни становище, при някои 

технологии за предоставяне на услуги по пренос на данни и 

достъп до интернет е налице обективна технологична 

необходимост самото оборудване, което се предоставя на крайния 

потребител, да бъде настроено по начин, който да отговаря на 

конфигурациите на мрежовото оборудване. В много случаи 

такива настройки не могат да бъдат извършена от ползвателите на 

услугата или трети лица, тъй като е необходимо познаване на 

конфигурации извършени от доставчици на мрежово оборудване. 

Примери за такива технологии, чрез които дружеството 

предоставя услуги към момента, са оптика до дома (FTTH) и 

достъп до интернет чрез кабелна мрежа (CaTV). 

От тази гледна точка, при промяна на мрежовото оборудване, 

може да се наложи както подмяна, така и да се даде възможност 

потребителите да ползват собствено оборудване. 

Както вече сме имали възможност да подчертаем, общите условия 

би следвало да бъдат един сравнително стабилен документ, който 

да не се налага да бъде променян твърде често. Промените са 

свързани с определена нормативно установена процедура и 

съответно отделянето на ресурс за изпълнението, а и създава 

усещане за несигурност и объркване у крайните потребители. 

На мнение сме, че подобен тип информация следва да бъде 

публикуване на страницата ни в интернет към описанието на 

конкретни услуги за достъп до интернет в определено 

местоположение, но не и в общите условия на предприятието. 

се 

частично 

към по бележка 1. В допълнение КРС отбелязва, че настройките 

и конфигурирането на крайно устройство се извършва на място 

при абоната, от самия доставчик на услугата, или дистанционно 

под неговото ръководство, в момента на инсталиране на 

услугата. В тази връзка не е от значение дали крайното 

устройство е предоставено от предприятието или е закупено от 

крайния потребител. 

Считаме за удачно предложението, информацията за крайните 

устройства, необходими за ползване на услугата и дали абонатът 

може да си осигури сам за собствена сметка такива устройства, 

да се предоставя  преди сключване на индивидуалния договор, 

както и да бъде публикувана на страницата на предприятието в 

интернет към описанието на конкретни услуги за достъп до 

интернет в определено местоположение. В позицията отпада 

изричното изискване на информацията относно крайните 

устройства да се съдържа в общите условия. 

Чл. 3, пар. 2 от Регламента 

Търговски практики, Нулево таксуване 

3. БТК Не можем да се съгласим с изложеният от КРС мотив по 

забележка 10 от Таблицата с постъпилите в КРС становища в 

рамките на обществено обсъждане, относно изпълнение на 

изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 

(открито с Решение № 620/2017 г.). КРС изиска от предприятията 

да посочат примери за нулево таксуване, които отговарят на 

изискванията на регламента и могат да бъдат посочени в 

Позицията. В тази връзка БТК представи реални примери за 

нулево таксуване, които са преминали успешно проверка за 

Приема 

се 

частично 

Приемаме че се има предвид бележка № 11 на стр. 10 от 

Приложението към Решение № 497/23.11.2018г.  - таблица с 

резултатите от общественото обсъждане, открито с Решение № 

620/2017 г. 

КРС изиска от предприятията да посочат примери за нулево 

таксуване, които отговарят на изискванията на регламента и 

могат да бъдат посочени в Позицията като е имала предвид 

примери отговарящи на практики прилагани на българския 

пазар. Макар  допуснати от други  регулаторни органи тези 
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съответствие с изискванията на регламента и в тази връзка могат 

да служат като добра търговска практика. Аргументът за липса на 

аналог в България считаме за неотносим, доколкото КРС следва 

да изрази своето виждане дали дадена търговска практика 

противоречи на регламента преди нейното осъществяване. Видно 

от прилаганото на българския пазар нулево таксуване може да се 

заключи, че към тази практика предприятията пристъпват плахо 

поради липса на предвидимост от страна на КРС. Ето защо 

считаме, че КРС следва да разгледа по същество посочените от 

БТК примери и да се произнесе доколко последните 

кореспондират с разбиранията на регулаторния орган. Обратното 

би означавало пълна липса на предвидимост, което съответно 

води до липса на желание за изследване на бизнес - модели, които 

не нарушават изискванията на регламента, но същевременно са от 

полза за доставчиците на съдържание, предприятията и техните 

крайни потребители. Доколкото Регламентът не предвижда ex-

post правомощия на регулаторните органи, считаме че КРС следва 

да може да се произнесе по допуснатите от други регулатори в ЕС 

бизнес-модели на нулево таксуване, където става въпрос за много 

по-големи мащаби и съответно пазарни позиции на участниците. 

В допълнение за БТК остава неясна причината за неприемане на 

конкретното предложение за изменение на четвърти булет на стр. 

2 от проекта на Позицията „когато трафикът, свързан с това 

приложение .... не се таксува различно от преноса на останалата 

част от трафика".  

Наистина БТК даде едностранчив пример (само от гледна точка 

на спонсориран трафик) за да мотивира искането си и може би 

последните са останали неразбрани, но в рамките на настоящото 

обществено обсъждане молим КРС да ревизира Позицията си. 

Става въпрос за последната част от четвърти булет от раздел 

„Търговски практики", както следва: 

• предлагане на УДИ в пакет с приложение. Например, мобилен 

оператор може да предложи безплатен абонамент за 

приложение за музика в реално време (music streaming), за 

определен период от време, за всички нови абонати, когато 

трафикът, свързан с това приложение, не е свързан с 

преференциална практика за управление на трафика и не се 

таксува по-различно от преноса за останалата част от 

трафика. 

На мнение сме, че така разписаното правило не отразява в пълна 

услуги и съответното регулаторното решение следва да се 

разглеждат в контекста на особеностите на съответния пазар. В 

случай че БТК или друго предприятие има намерение да 

предоставя услуга с нулево таксуване може предварително да 

поиска становището на КРС.  Както е посочено в  проекта на 

позиция съществуват различни видове практики за прилагане на 

нулево таксуване, които могат да оказват различно въздействие 

върху участниците на пазара и достъпа до интернет. В тази 

връзка КРС ще  прави индивидуална оценка  на прилаганите 

практики за нулево таксуване от страна на предприятията, 

предлагащи услуги на националния пазар, за всеки отделен 

случай. 

Необходимо е да се направи уточнението, че правомощията на 

КРС по Регламент (ЕС) 2015/2120 са  в общ смисъл ex post под 

формата на контрол на разпоредбите в пряко приложимо 

европейско законодателство. Оценката на съответствие с 

Регламента, одобряването, забраняването и санкционирането на 

zero rating практики не са правомощия, свързани с ex ante 

регулация, а с ex post такава. 

По отношение на възражението, че с примера в Позицията не се 

отразява правилно т. 40 от Насоките, както се вижда и от текста 

на Позицията, посочената търговска практика не е включена в 

раздела, отнасящ се до практиката „нулево таксуване“, а е в 

предходния раздел „Търговски практики“. Нито тази конкретна 

практика, нито другите практики, посочени в раздел „Търговски 

практики“, включват в себе си нулево таксуване. При 

конкретната практика става дума за включена в абонаментната 

такса на УДИ такса за ползване на самото приложение или 

онлайн услуга, като за него са в сила правилата, че трафикът не 

следва да се таксува различно и не следва да се прилагат 

преференциални мерки за управление на трафика към това 

приложение или такива, водещи до неговото 

забавяне/блокиране. Включената такса е за самото съдържание, 

предоставяно чрез УДИ, а не преносната услуга. Тази практика е 

дадена за пример в т. 36 от Насоките, докато Насоките 

коментират практиките за нулево таксуване в т. 40-43. 
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степен т. 40 от Насоките на ОЕРЕС, а именно че предприятията 

могат да прилагат нулево таксуване за конкретно приложение. В 

тази връзка предлагаме КРС да прецизира позицията си в тази 

част или да я измени. По-конкретно КРС говори в посоченият 

булет за предоставяне на безплатен абонамент за приложение за 

музика в реално време от страна на мобилен оператор, но накрая 

завършва, че трафика не следва да се таксува по-различно от 

преноса в останалата част. Следва да се има предвид, че повечето 

приложения предлагат безплатен достъп до съдържание или имат 

такава версия (включително цитираното от КРС в Позицията 

приложение Spotify). От тази гледна точка мобилният оператор 

може да предложи единствено  безплатен абонамент за трафика, 

който абонатът реализира към конкретното приложение, т.е. да 

приложи нулево таксуване. Ето защо КРС следва да прецизира 

тази част от Позицията си доколкото говори за предлагане на 

безплатен абонамент от страна на оператора и същевременно в 

края на изречението поставя условие за еднакво таксуване на 

трафика. От друга страна практиката на прилагане на нулево 

таксуване изключва условието за еднакво таксуване на трафика и 

позицията следва да отчете това. Ако идеята на КРС в 

обсъжданият булет е била единствено да опише абонамент за 

авторски права, би следвало да го посочи изрично. Въпреки това, 

обаче, всеки мобилен оператор би могъл да представи както 

безплатен абонамент за достъп до съдържание (когато се изисква 

заплащане на авторски права), така и нулево таксуване към това 

приложение. От тази гледна точка считаме, че КРС следва да 

ревизира четвъртият булет като премахне изискването за еднакво 

таксуване на трафика или уточни, че това условие не се прилага 

при нулево таксуване. 

Чл. 3, пар. 3 от Регламента 

4. Теленор Комисията приема, че „доставчиците могат временно/докато 

трае необходимостта (за времето на атаката и разумен 

кратък интервал след нея с цел предпазване от повторна атака) 

да блокират/ограничават портове и протоколи“. 

Следва да уточним, че не е възможно да се отхвърли 

необходимостта да се прилагат постоянни мерки за управление на 

трафика с цел запазването на целостта и сигурността на мрежата. 

Теленор има включени постоянни мерки за ограничаване на 

трафик към определени протоколи, които се използват които се 

Не се 

приема 

КРС е посочила, че за основателни/разумни мерки за управление 

на трафика, могат да се считат и тези за превенция и 

възстановяване на мрежата при кибер/хакерски атаки. 

Описания от Теленор случай попада в тази категория, доколкото 

Теленор е установило необходимост да прилага постоянни 

мерки, защото е налице постоянна заплаха. КРС отбелязва, че  

всяка мярка би следвало периодично да се преразглежда 

доколко е ефективна и необходимо ли е нейното по-нататъшно 

прилагане. При управление на трафика следва да се имат 
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ползват изключително рядко и се използват главно за DDOS 

атаки. При ограничението не блокираме изцяло комуникацията 

към тези протоколи, а ограничаваме скоростта, което на практика 

не пречи на нормалната работа на крайните потребители. Не е 

възможно отпадането на тези постоянни ограничения и 

използването им само „при нужда“, тъй като това ще забави 

времето на реакция при възникване на DDOS атака. 

Поради това не може да се приеме за целесъобразно 

предложението на Комисията за временно ограничаване на 

трафика при хакерски атаки. 

предвид насоките на ENISA: Guideline on assessing security 

measures in the context of Article 3(3)
1
 of the Open Internet 

regulation и документи на BITAG
2
 (Broadband Internet Technical 

Advisory Group) ползвани като основа за изготвянето на 

насоките. 

 

5. Теленор Втората ни бележка по отношение на мерките за управление на 

трафика засяга QoS и Web/Video оптимизация, които КРС приема 

за основателни. По този въпрос остава недоизяснено - 

„анализирането на специфично съдържание“. Комисията посочва, 

че „наблюдението на специфично съдържание“ е нежелателно, и 

тук следва да уточним какво е „анализ на специфично 

съдържание“ и какво е „наблюдение на специфично съдържание“. 

Под „анализ на специфично съдържание“ Теленор възприема, че 

при оптимизация на трафика е възможно системите за Web/Video 

оптимизация правят анализ на IP адреси, TCP/UDP портове и 

URL. При този тип анализ не се прави наблюдение на 

специфично съдържание - Web страници, апликации за 

комуникация (текстова, гласова или видео комуникация), или 

всякакво друго съдържание на ниво апликация. 

Приема 

се по 

принцип 

В съображение 64 и 70 от Насоките е посочено, че с цел 

оптимизиране на цялостното качество и определяне категориите 

трафик, доставчиците на УДИ могат да използват техники за 

наблюдение, които разчитат на информацията, в заглавната част 

на пакета на интернет протокола (IP packet header), както и 

заглавната част на протокола на транспортния слой (напр. ТСР). 

Тази информация се счита за общо съдържание, за разлика от 

специфичното съдържание, предоставяно от самите крайни 

потребители (като например текст, изображения и видео 

материали). 

 

II. ЧЛЕН 4: МЕРКИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ С ЦЕЛ ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ 

6. БТК Основната бележка на БТК в тази част от Позицията на КРС е 

свързана трайният процес на намаляване на административната 

тежест от страна на държавата за бизнеса. В тази посока бяха и 

мотивите на КРС при изменението на Общите изисквания при 

осъществяване на обществени електронни съобщения в частта 

изисквания към индивидуалните договори. 

Считаме, че КРС при спазване на принципите на 

последователност, предвидимост и консултативност, следва да 

продължи подхода си за намаляване на обема на информация в 

договорите. БТК е на разположение за провеждане на нарочна 

Не се 

приема 

Регламентът изисква посочената в чл. 4 от същия информация 

да се включи в договорите на крайните потребители. Това 

изискване на европейския законодател следва да бъде спазено. 

Политиката на държавата за намаляване на административната 

тежест не може да се противопостави на задължителното 

наднационално законодателство, което има директно 

приложение за страните-членки на ЕС. 

Следва също да се посочи, че изискванията на Регламента 

относно съдържащата се в договорите информация, следва да 

бъдат изпълнявани от момента на влизане в сила на Регламента, 

                                                 
1
 https://www.enisa.europa.eu/publications/guideline-on-assessing-security-measures-in-the-context-of-article-3-3-of-the-open-internet-regulation  

2
 https://www.bitag.org/documents/Port-Blocking.pdf  

https://www.enisa.europa.eu/publications/guideline-on-assessing-security-measures-in-the-context-of-article-3-3-of-the-open-internet-regulation
https://www.bitag.org/documents/Port-Blocking.pdf
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среща и обсъждане в детайли на конкретни части от Позицията на 

КРС в тази насока. 

На първо място КРС следва да отчете, че Регламентът се прилага 

от 30.04.2016 г., а Позицията на ОЕРЕС е от 08.2016 г. В тази 

връзка до настоящият момент за период от две години и половина 

предприятията са се постарали да включат в договорите си, в 

общите си условия и на страниците си в интернет множество 

пояснения за отворения достъп до интернет. За същия период и 

културата на потребителите, ползващи интернет значително се е 

повишила и дори според КРС постъпващите жалби са технически 

„грамотни". 

На второ място бихме искали ясно да заявим, че на фона на 

реалната конкуренция на предоставяне на достъп до интернет, 

БТК и останалите предприятия нямат никакви намерения да 

прилагат политики на задържане и/или други форми на договорно 

въздействие върху потребителите, които да са с негативен ефект. 

При установено несъответствие на параметрите на услугата с 

договорените такива, БТК предлага алтернатива на конкретния 

потребител и съответно възможност за прекратяване на договора 

без неустойки.  

Ето защо, позиция в посока включване на допълнителни клаузи, 

информация и дори процедура в договорите и общите условия 

считаме за непропорционална и прекалена регулаторна намеса на 

този етап. Посоченото не кореспондира както с волята на 

държавата за намаляване на административната тежест, така и с 

предприетите вече от КРС стъпки в тази посока. Ето защо молим 

КРС да обсъди възможността за предоставяне на необходимата 

информация на страницата на предприятията в интернет, без 

допълнителни изменения в договорите и общите условия. 

При тази обща бележка и отправено искане за нарочна среща ще 

се спрем на отделните точки в Позицията на КРС единствено с 

основни аргументи. 

независимо от това дали КРС ще приеме своя позиция. 

Настоящата позиция има за цел единствено да посочи какво 

КРС приема за изпълнение на чл. 4 от Регламента. 

В позицията на КРС изрично е указано, че няма пречка 

реквизитите по чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „а‘-„в“ и „д“ да са включени 

в Общите условия, които са част от индивидуалните договори. 

Следва да се подчертае, че изискването на регламента е 

реквизитите да се включат в договорите на потребителите (в 

това число и ОУ) със съответните правни последици от това. В 

този смисъл публикуването на цитираната информация на сайта 

на предприятията не би изпълнило задължението, съгласно 

Регламента. Регламентът създава и отделно задължение за 

доставчиците на УДИ да публикуват тази информация 

(например на интернет страниците си), поради което 

публикуването ѝ на страницата на съответния доставчик на УДИ 

не може да бъде алтернатива на включването ѝ в договорите с 

потребителите. 
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7. Теленор КРС приема предложението на Теленор относно унифицираната 

анотация на технологичните поколения и различните стандарти 

на мобилната мрежа, които би било добре да бъдат представени 

по уеднаквен между предприятията и разбираем за крайните 

потребители начин. Оттук нататък, обаче, следва да бъде 

организирана технологична работна група, която да достигне до 

унифицирания вариант на информацията и Комисията, в 

качеството й на регулатор, следва да организира този процес. 

Поддържаме изказаното в предходното становище предложение 

(т. 34 от Таблицата). 

В заключение по тази точка смятаме, че изискваното от КРС е 

показателно за необходимостта от засилване на регулаторните 

изисквания към ОТТ доставчиците, което се обсъжда в хода на 

изготвянето на Европейски кодекс за електронни съобщения.  

Отделно от всичко казано дотук, отново искаме да обърнем 

внимание на Комисията, че мобилните оператори не са задължени 

да предоставят на потребителите IT образование, а и предвид 

високото качество на услугите за достъпа до интернет и 

безспорната потребителска удовлетвореност, нивото на 

информираност на потребителите в момента е такова, че покрива 

изискванията на Регламента. Не случайно в самото си становище 

Комисията изтъква, че „жалбоподателите показват техническа 

култура както при измерването на скоростите със свободен 

софтуер, така и отчасти при дефинирането на проблема, който 

представят“. 

Не се 

приема 

КРС е на мнение, че в резултат на дългогодишната практика, 

натрупаният опит и компетентност, предприятията 

предоставящи УДИ чрез мобилна мрежа, биха могли да 

договорят помежду си унифициран вариант и да излязат с 

предложение за наименованията на технологиите и съответните 

скорости на изтегляне и качване, използвани в мрежите им. 

Въпросът за регулаторните изисквания към ОТТ доставчиците 

предстои да се разглежда от НРО в контекста на приетия вече 

Европейски кодекс за електронни съобщения. 

С цел избягване на неяснота или недоразумения, доставчиците 

на УДИ следва да предоставят информацията за предлаганите от 

тях услуги  по ясен, разбираем и изчерпателен начин. Такива 

изисквания към предоставяната информация има както в Закона 

за електронните съобщения, така и в Регламента. Така 

например, информация относно възможностите за сърфиране в 

интернет и ползването на различни услуги/ приложения в 

случаите, когато договорения обем данни е изчерпан и 

скоростта е ограничена, следва да е на разположение на крайния 

потребител. Високото ниво на информираност на 

потребителите, дори и да е налице такава, не освобождава 

оператора от задължението му по Регламента да предостави 

информацията по разбираем начин. Аргументът на Теленор, че 

„мобилните оператори не са задължени да предоставят на 

потребителите IT образование“, не кореспондира с 

дефиницията за обществени електронни съобщителни услуги.  

КРС счита, че освен изискване на закона, точната и разбираема 

информация за потребителите относно ползваните от тях услуги 

е конкурентно преимущество. Потребителите трябва да имат 

доверие на своите доставчици и да избират последните по 

параметри на офертата, а не да се обвързват дългосрочно без да 

имат достатъчно яснота. Скритите условия и неясните 

конструкции в условията на договорите и конкретните оферти 

отблъскват потребителите и намаляват чувството им за 

удовлетвореност от услугата.  

Не на последно място, високото ниво на информираност на 

потребителите не може да дерогира задълженията на 

доставчиците на УДИ, съгласно Регламента, нито да сведе 

изпълнението им до текстове като „ограничаването на скоростта 

може да доведе до затруднения в използването на определени 

услуги и приложения, изискващи налична интернет връзка със 
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скорост и капацитет, по-високи от наложените от Теленор 

ограничения.“. Информацията трябва да е представена по начин 

и  с думи, така че да е разбираемо и да носи съществена 

информация, която да е разбираема за масовия потребител, 

както е посочено в т. II от Позицията. 

8. Сдружение 

за 

електронни 

комуникаци

и (СЕК) 

Искаме също така да отбележим, че в позицията в Позицията, чл.4 

последния абзац е застъпено становище, че трябва операторите да 

предприемат необходимите мерки за уведомяване на абонатите си 

за изменението и правата им във връзка с приетата от КРС 

позиция. Смятаме, че това представлява несъразмерна тежест за 

операторите, тъй като част от изискванията задължително касаят 

индивидуалните договори с абонатите, което означава, че всички 

индивидуални договори следва да бъдат актуализирани. Следва 

да се отбележи, че актуализацията не зависи изцяло от волята на 

оператора и за да бъде подписан индивидуалния договор, следва 

да се отчете волята и на потребителя, която не винаги може да 

бъде осигурена. Ако все пак КРС потвърди това становище, е 

необходимо да даде на операторите достатъчен срок за 

изпълнение. 

Не се 

приема 

КРС счита, че предоставената самостоятелност при избора на 

подход за уведомяване на потребителите отчита търговските 

подходи и традиционните методи на информираност, които 

операторите избират. Както е  посочено, уведомяването може да 

се осъществи чрез включване на информацията по чл. 4, пар. 1, 

ал. 1, б. „а‘-„в“ и „д“ в Общите условия на предприятието, което 

освен това премахва и нуждата от преподписване на 

индивидуалните договори. 

Нещо повече - въпросното уведомяване е еднократно/ 

респективно отразяването в бланките за индивидуални договори 

е еднократен акт. В чл. 46-48 от Общите изисквания при 

осъществяване на обществени електронни съобщения има вече 

предвиден ред за уведомяване за измененията на индивидуалния 

договор, които се спазват от предприятията.  

Чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „а-в” от Регламента 

9. БТК Описание на прилаганите мерки и съдържание на Общите 

условия и индивидуалния договор  

В рамките на настоящото обществено обсъждане отново ще 

посочим, че дадената от КРС препоръка за достъпно обяснение на 

термините jitter, PING, загуба на пакет и т.н. и как последните 

влияят на качеството на предоставяната услуга и достъпа до 

приложения в договорите или общите условия намираме за 

прекомерна. Мотивите на КРС относно изричното посочване на 

параметрите в Съображения 9 и 17 от Регламента намираме за не 

напълно относими към повдигнатите по-горе от БТК основни 

въпроси за обсъждане. Посочването на тези параметри и 

конкретните съображения не са свързани пряко по никакъв начин 

с договорите и общите условия на предприятията (Съображение 

17 визира правомощие на КРС, но не и на предприятията). В тази 

връзка и при отчитане на общите бележки на БТК по мерките за 

Не се 

приема 

Както по-горе е посочено, влиянието на специализираните 

услуги при едновременно ползване с достъп до интернет следва 

да е описано в индивидуалния договор, в това число и ОУ. 

Намаляването на скоростта е съществено изменение и 

отклонение от очакваните от страна на потребителя параметри и 

следва да намери отражение в договорните условия. Такова е и 

изискването на Регламента. За да е сигурен в параметрите на 

избраната услуга, потребителят трябва предварително да се е 

запознал с тях, а не впоследствие да търси отговор, защо 

очакваната скорост не може да бъде достигната. 

Изискването за посочване на влиянието на параметрите на 

качество на услугата върху УДИ и по-специално върху 

употребата на съдържание, приложения и услуги, е изрично 

разписано в чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „б“ от Регламента. 

Самият Регламент, в своите съображения 9 и 17, посочва jitter, 



Приложение 1 към Решение № 170 от 18.04.2019г 

10 

 

прозрачност, предлагаме на КРС обяснение на тези параметри да 

бъде направено на страниците на предприятията в интернет. 

Бихме искали да обърнем внимание, че при БТК не са налице 

постъпили жалби относно проблеми с посочените параметри или 

във връзка с необходимост от тяхното достъпно обяснение в 

договорите или общите условия. В тази връзка и доколкото 

предполагаме, че постъпващите в КРС и другите предприятия 

жалби визират основно скоростта и капацитетите на услугата, то 

единствено разумното действие би било описание на посочените 

параметри на страниците на предприятията в интернет. Пак там 

предприятията биха могли да опишат и представените от КРС в 

Позицията конкретни примери, дори и по-подробни такива. По 

този начин и посочената информация може да се актуализира 

периодично и да се подобрява постоянно, както с оглед промяна в 

технологиите и начините за предоставяне на услуги, така и с 

оглед запитвания от крайните потребители. 

latency (ping) и packet loss (загуба на пакети) като примери за 

параметри за качество на УДИ. Респективно, няма как да бъде 

прекомерно изискването доставчиците на УДИ да включат 

разбираемо описание на влиянието на параметри на качеството 

на УДИ, посочени в самия Регламент, върху ползваното 

съдържание, приложения и услуги. 

Липсата на жалби относно проблеми с посочените параметри 

или тяхното достъпно обяснение не представлява основание да 

не се изпълнява разпоредбата на чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „б“ от 

Регламента. 

10. A1  Бихме искали и да обърнем внимание на примера, който е даден 

от КРС в проекта на позицията, а именно, че в случай на 

превишаване на определени обеми MB на максимална скорост за 

пренос на данни в мобилната мрежа се стига до намаляване на 

скоростта (например до 64 Kbit/s или 128 Kbit/s), то следва да 

опишем как това ще се отрази на ползваните от потребителя 

приложения. 

Така разписаното искане е практически неизпълнимо, тъй като 

всяко приложение (Viber, Skype и др.) имат технически 

изисквания от разработчика на приложението и самият 

потребител се съгласява с тях при инсталирането. Единственото, 

което може да бъде описано от предприятието и то реално е 

направено и е част от индивидуалния договор, е че след 

изразходване на обема MB на максимална скорост, то е налице 

ограничаване на скоростта и е посочена конкретна максимална 

стойност. Това е на практика информацията, която е важна за 

крайния потребител и зависи от предприятието, предоставящо 

мобилни услуги.  

Направеното от КРС предложение за включване на допълнителни 

разяснения в индивидуалните договори ще доведе не само до 

тяхното усложняване, но и до гарантирано непълна информация, 

предвид огромния брой приложения. По този начин се дава 

възможност за субективно тълкуване и съответно необосновано 

недоволство на абонатите. Включването на неясни допускания, 

Не се 

приема 

Техническите изисквания на разработчика на приложението, с 

които потребителят се съгласява при инсталирането, съдържат 

информация и изисквания за необходимите параметри на 

устройството/компютъра, на който дадено приложение ще се 

инсталира, но не и информация при какви минимални скорости 

на достъп до интернет, то може да функционира. В този смисъл 

е и предложената от КРС таблица с най-често използваните 

предложения и услуги, ползвани при достъп до интернет. 

Предложената информация е примерна и представлява  модел на 

изпълнението на изискването на чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „б“ по 

отношение на някои от най-разпространените приложения, 

услуги и съдържание. 
Всеки доставчик на УДИ следва да определи сам за себе си за 

какъв брой приложения желае да предостави тази информация. 

Изразяваме съгласие, че тази информация винаги ще бъде 

непълна, заради значителния брой съществуващи приложения. 

Регламент 2015/2120 не изисква тази информация да бъде 

предоставена за всяко съществуващо приложение, услуга или 

съдържание, а само за най-разпространените. Във включената в 

Позицията примерна таблица е посочен пример за представяне 

на разбираем език на ефекта от ограничението на скоростта 

върху определени видове услуги, приложения и съдържание – 

видео streaming, streaming на музика, сърфиране в интернет, 

ползване на електронна поща, изпращане на текстови 
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които могат да се използват от недобросъвестните потребители за 

генериране на жалби и спорове няма да поощри добросъвестните 

потребителите, а ще затрудни както операторите, така и органите, 

оценяващи правилното спазване на договорните отношения. На 

мнение сме, че такива неясни текстове не следва да бъдат част от 

договорите и предлагаме тази информация да бъде публикувана 

на страницата ни в интернет към всеки от тарифните планове. 

Важен факт е че и в самите Насоки на ОЕРЕС е посочено, че 

такъв тип допълнителна информация може да бъде предоставена 

на потребителите, а не че е задължително да бъде включена в 

индивидуалните договори. Имено поради това, считаме че нашето 

предложение е напълно в унисон с всички изисквания. 

В заключение, смятаме че това изискваното от страна на КРС е 

показателно за необходимостта от засилване на регулаторните 

изисквания към ОТТ доставчиците, а не към мрежовите 

оператори. Те следва да включат в условията за ползване на 

услугата детайлно описания на необходимите ресурси за 

нормалното им функциониране, тъй като те са разработчици на 

тези приложения. 

съобщения, файлове и провеждане на разговори през viber и 

skype и др. Този начин на представяне на информацията е 

примерен, като неговата цел е да покаже каква информация, 

какво обяснение на влиянието на ограничението на скоростта 

КРС ще смята за достатъчно. КРС счита, че в договора за 

предоставяне на УДИ информацията може да бъде предоставена 

в по-синтезиран вид, стига доставчикът на УДИ да предостави 

по-подробна и актуална информация на своята интернет 

страница. Публикуването на същата тази информация на 

интернет страницата на доставчика на УДИ представлява 

изпълнение на друго задължение - по чл. 4, пар. 1, ал. 2 от 

Регламента, а не алтернативен начин на изпълнение на 

разпоредбата на чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „б“ от Регламента. 
КРС е заложила в Проекта на Позиция не изисквания за  

допълнителни разяснения, а съществена информация, която е 

необходима за информирания избор на потребителя. В този 

смисъл са и съответните разпоредби на Регламента. Считаме, че 

посочената информация в никакъв случай не е второстепенна 

или допълнителна, а касае пряко параметрите на предоставяната 

услуга и нейното практическо използване, както и фактическите 

възможности, които биха били налице за потребителя. 

Безусловното и ясното въвеждане на тази информация гарантира 

правата на потребителя по отношение на информираността му 

за услугата. Отделно от това считаме, че поставянето на същата 

информация в договора защитава също така оператора, чието 

задължение е да докаже, че преди сключване на договора (преди 

подписването) тази информация е предоставена на крайния 

потребител. 
11. Теленор Второ, тук е мястото да отбележим, че обичайната търговска 

практика не само в България, а и в Европа, и в света, е 

предоставянето на определен обем мегабайти на максимална 

скорост за определена цена. Това е обемът мегабайти, които 

потребителят реално си купува. Никъде и в никаква комуникация 

Теленор не предоставя неограничен достъп до интернет. След 

изразходването им операторите могат или да спрат достъпа до 

интернет (cut off), или да не го спират, а да намалят скоростта 

(Speed Step Down). Ползването на интернет след изразходване на 

предоставените в плана мегабайти на намалена скорост следва да 

се възприеме за нещо като „подарък“, за който клиентът не 

заплаща никаква цена. Ето защо засилване на регулаторните 

Не се 

приема 

В офертите на част от мобилните оператори, достъпът до 

интернет е описан като „неограничен“, като е посочено каква 

част от него е обемът данни на максимална скорост. По този 

начин се правят и предложенията за сключване на договор, 

включително по телефон. 

Избор на самите оператори е каква да бъде последицата от 

изчерпване на обема данни на максимална скорост – дали да 

бъде спиране на достъпа до интернет, намаляване на скоростта 

или заплащане на всяка единица трафик превишаваща 

включения обем трафик на максимална скорост. Към момента 

предлаганите тарифни планове включват и трите възможни 

последици. 
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изисквания за нещо, за което клиентите не заплащат цена е 

лишено от всякаква правна логика и целесъобразност. В този 

смисъл можем да си зададем въпроса какво ще се случи с 

изброените приложения, в случай, че операторите решат чисто 

търговски да спират изцяло интернет достъпа от страна на 

операторите.  Относно изказаното становище от страна на 

Комисията за включване на последиците от намаляване на 

скоростта (Таблица с най-използваните приложения) считаме за 

изключително неподходящо, нецелесъобразно и лишено от 

правна логика, поради следното: 

Първо, съгласно Регламента Теленор приведе в съответствие 

Общите условия за взаимоотношения с крайни потребители на 

електронни съобщителни услуги с чл. 4, пар. 1, ал. 1 б. „б“ от 

Регламента. В изпълнение на Регламента беше изменен и допълни 

т. 126, в която подробно са описани начините, по които 

ограничение на скоростта би могло да се отрази върху ползването 

на съдържание, приложения и услуги. В ценовата листа, която 

също е част от Договора за мобилни услуги, изрично са посочени 

максималните скорости за изтегляне и качване, изчислени при 

идеални условия, като след тях е посочено, че „всяко значително 

отклонение от посочените стойности може да промени или забави 

ползването на мобилен интернет“. 

Отделно от това, на сайтовете на всички мобилни оператори е 

подробно обяснено как се отразява на ползването на отделни 

приложения падането на скоростта.  

КРС не възприема (две години и половина след имплементацията 

на Регламента) редакцията на чл. 126, тъй като бил идентичен с 

текста на Регламента и предлага да бъде описано в изключително 

детайлна степен на подробност какво се случва с ползваните от 

потребителя приложения след падане на скоростта. 

Последиците от намаляване на скоростта са най-сложни за 

описание от трите посочени. Това обаче не прави правно 

нелогично и нецелесъобразно описанието на тези последици. 

 Разпоредбата на чл. 12б от ОУ на ТЕЛЕНОР гласи следното:  

„… Теленор ограничава интернет скоростта след достигане на 

определен обем трафик, в рамките на предварително уговорения 

между страните период от време (напр. час, ден, седмица, месец 

или отчетен период). Ограничаването на скоростта може да 

доведе до затруднения в използването на определени услуги и 

приложения, изискващи налична интернет връзка със скорост и 

капацитет, по-високи от наложените от Теленор ограничения. 

Във всички случаи еквивалентните категории трафик на данни се 

третират еднакво.“ 

Този текст не представлява ясно и разбираемо обяснение какъв е 

ефектът от ограничаването на скоростта при ползването на най-

разпространените приложения, услуги и съдържание, каквото е 

изискването на чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „б“ от Регламента. С този 

текст не се повишава нивото на прозрачност, нито дава 

възможност на потребителите да направят информиран избор 

(каквато е целта на Регламента, посочена в Съображение 18 от 

неговия преамбюл). Този текст не позволява на потребителите 

да направят предварителна преценка дали УДИ, от която се 

интересуват, отговаря на техните изисквания. Това е особено 

голям проблем по отношение на фиксираните услуги, които се 

предоставят през мобилна мрежа и които се предлагат като 

пълен аналог на фиксираните услуги през фиксирана мрежа, при 

които няма обеми данни на максимална скорост и ограничение 

на скоростта след тяхното изчерпване. 

КРС не счита, че трафикът на ниска скорост (след изчерпване на 

МВ на максимална скорост) представлява „подарък” за 

потребителите, към който последните не следва да имат 

претенции за прозрачност. Щом като офертата включва такъв 

вид трафик (на ограничена скорост) абонатите следва да получат 

адекватна и точна информация за параметрите на услугата при 

това ограничение. Потребителят трябва да е насяно какво може 

на практика да прави – какви страници да отваря, при наличие 

на ограничената скорост. В офертите на Теленор се посочва, че 

след изчерпване на включените в плана национални МВ, 

скоростта на интернет връзката за целия национален интернет 

трафик пада до 64 Kbps. Самото пояснение, че скоростта пада, 
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но не се спира услугата, може да бъде противоречиво за 

потребителите, които не са наясно коя функция каква скорост на 

интернет достъпа изисква. Ето защо, считаме за безспорно, че 

конкретни пояснения в тази посока следва да бъдат налични 

договорите на потребителите и то на систематичните места. 
Член 4, пар. 1, ал. 1, буква „г” от Регламента 

Скорости за услугата достъп до интернет предоставяни чрез фиксирани или мобилни мрежа 

12. БТК Приетото от КРС относно минималната скорост при фиксиран 

достъп до интернет е ясно доказателство за консултативност и 

проявено регулаторно разбиране за възможностите на 

технологиите (в частност xDSL). На мнение сме, че посоченият 

подход КРС може да приложи и в цялост при определяне на 

мерките за прозрачност. Считаме, че намирането на баланс и 

пропорционалност в Позицията на КРС и правилно разпределяне 

на обема информация между договор, общи условия и страница в 

интернет е от съществено значение и компромис в тази посока 

следва да бъде намерен на нарочна среща по въпроса. 

Отделно, бихме искали да обърнем внимание, че не във всяка 

търговска комуникация при рекламиране на услуга за достъп до 

интернет е подходящо да се посочват вида технология, служебен 

трафик и фактори от техническо и технологично естество, 

влияещи на скоростта. Последното неминуемо ще доведе до 

допълнителни преки разходи за предприятията за реклама, 

особено при телевизионната такава, където всяка секунда се 

заплаща. Основно изискване при търговската комуникация е 

необходимостта за кратко време да могат да се представят 

максимално полезните за потребителя характеристики за 

стоката/услугата. Ето защо и при отчитане на клиентското 

изживяване не би могло да се сподели становище, че при 

изготвяне на реклама на съответната оферта или тарифен план 

следва да се поставя акцента върху технологията, параметри за 

качество и други ограничения. Такава информация може да се 

предоставя на следващ етап при проявен реален интерес от страна 

на потребителя. Това заключение се налага поради две важни 

обстоятелства: от една страна - средният потребител не е запознат 

с всички възможни технологични способи за осъществяване на 

достъп, а и не е длъжен да ги познава, от друга страна - 

функцията на рекламата е за кратко време да бъдат представени 

качествата на дадена услуга, а не технологичните способи за 

предоставянето й.  

Приема 

се 

частично 

По отношение на „търговска комуникация при рекламиране на 

услуга за достъп до интернет“, КРС поддържа мотивите си в т. 

40 от Приложението към Решение № 497/23.11.2018 г.  - таблица 

с резултатите от общественото обсъждане , открито с Рещение 

№ 620/2017 г. и счита, че : „информация за технологиите, 

посредством които е възможно предоставяне на услугата, 

следва да бъде дадена на интернет страницата на 

предприятието, където са обявени офертите/абонаментните 

планове и в общите условия.“.  Както е видно от мотивите, 

изискването се отнася единствено за наличие на посочената 

информация на интернет страницата на доставчика на УДИ, 

където са обявени офертите/тарифните планове и не се отнася за 

реклама по телевизията или на билбордове.  

КРС отчита изискването на чл. 4 пар. 1 б.“г“ от Регламента, 

затова в позицията изразява своето становище относно мястото 

(договор/ интернет страница) и вида информация, която следва 

да бъде на разположение на крайния потребител, така щото той 

да бъде надлежно информиран за услугата, без да е засяган 

въпросът за начина на рекламирането на офертите/абонаментни 

планове, както и тяхното съдържание. За избягване на всяко 

съмнение, в Позицията се добавя следния текст: 

„КРС уточнява, че изискванията за предоставянето на тази 

информация не се отнасят до рекламиране на оферти на услуги 

за достъп до интернет, което се извършва чрез 

телевизионна/радио реклама или на билбордове“. 
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Не на последно място следва да се отбележи и обстоятелството, 

че в чл. 4, § 1, буква „г" от Регламент (ЕС) 2015/2120 се регулира 

съдържанието на договора с крайния потребител, а не 

съдържанието на рекламата по отношение на използваните 

технологични способи. 

13. А1 На първо място, бихме искали да изразим нашето положително 

мнение по отношение на направените от КРС промени в 

очакваните стойности на минималната и обичайната скорости при 

фиксиран достъп до интернет. От друга страна, обаче, отново 

заставаме зад становището си, изразено в предходните 

консултации, а именно че е достатъчно обяснението за 

скоростите да се посочи в Общите условия на доставчика или в 

интернет страницата му. Включването на допълнителни 

дефиниции в индивидуалния договор на абонатите ще усложни 

договорите излишно, ще ги удължи, което ще внесе объркване у 

крайните потребители, особено в случаите, когато договорите се 

отнасят до тарифни планове, включващи възможност за избор на 

различни скорости за достъп. 

Към настоящия момент е установена трайна практика на този 

сегмент от пазара на електронни съобщителни услуги в България 

по отношение на представянето на информацията за скоростите 

на крайните потребители и не са налице каквито и да е било 

проблеми, които да бъдат разрешени с предложеното от КРС. Не 

случайно страната ни е на едни от водещите места по качествени 

услуги за достъп до интернет в светлината на постигнати 

максимални скорост за сваляне и качване и за достъпност на 

услугата. От друга страна, КРС еднозначно е изразила своето 

становище при приемането на последните изменения на Общите 

изисквания при осъществяване на електронни съобщения, а 

именно че „КРС упражнява правомощията си е рамките на 

закона и ограничава административното регулиране до 

обществено оправдани граници. Настоящият проект 

демонстрира волята на Комисията за облекчаване на процеса 

по сключване на договори в телекомуникационния сектор, 

намаляване на административната тежест за операторите 

и осигуряването на нови възможности за сключването на 

договори и за комуникация между потребители и предприятия, 

във връзка с развитието на цифровите технологии.“ 

Предвид изложеното, смятаме че предлаганото от КРС включване 

в индивидуалните договори на конкретна информация за 

Не се 

приема 

КРС отбелязва, че Регламента изисква обяснението за 

„минималната, обичайно наличната, максималната и 

рекламираната скорост за изтегляне и качване на услугите за 

достъп до интернет в случая на фиксираните мрежи, или 

очакваната максимална и рекламирана скорост на изтегляне и 

качване на услугите за достъп до интернет в случая на 

мобилните мрежи”, да е част от съдържанието на договора. КРС 

счита, че при сключването на индивидуални договори за 

предоставяне на  достъп до интернет при общи условия, 

скоростта индивидуализира отделната услуга и съответно 

всички параметри по член 4, пар. 1, ал. 1, буква „г” трябва да са 

част от индивидуалния договор. По отношение на 

публикуването на съответните скорости за всеки вид достъп, 

относими са мотивите към бележка 12. 

Съгласно чл. 4 пар. 1 б.“г“ - „във всеки договор, който включва 

услуги за достъп до интернет да се посочва ….ясно и 

разбираемо обяснение относно минималната, обичайно 

наличната, максималната и рекламираната скорост за изтегляне 

и качване на услугите за достъп до интернет в случая на 

фиксираните мрежи, или очакваната максимална и рекламирана 

скорост на изтегляне и качване на услугите за достъп до 

интернет в случая на мобилните мрежи“. 

По същество Общите условия на доставчика са неразделна част 

от договора. Понастоящем практиката на доставчиците на УДИ 

е да посочват стойностите на скоростите в индивидуалните 

договори за фиксирани и мобилни услуги с крайните 

потребители. 

Стойностите и обясненията на тези скорости могат да се 

съдържат и само в Общите условия в случаите, когато тези 

скорости са само и единствено дефинирани от технологичните 

ограничения на мобилните мрежи и са еднакви за всички 

потребители. За фиксираните услуги стойностите на скоростите 

и тяхното обяснение следва да се посочат в индивидуалните 

договори като описание на самата услуга, избрана от 

потребителя. Описанието, посочено от КРС в самата Позиция, 
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минимална, обичайна, максимално достижима и рекламирана 

скорост, заедно с допълнителни обяснения към тях, то 

категорично не е в унисон с твърдяното от Комисията по-горе. 

Поради всичко това, предлагаме информацията за скоростите да 

бъде публикувана на страницата ни в интернет към всеки 

конкретен тарифен план. 

не представлява значителен по обем текст, а и е неразривно 

свързано със съответната скорост. Поради това включването на 

обясненията няма да утежни текста на договора. 

Считаме обаче, че скоростите за УДИ през фиксирана мрежа 

варират според избрания абонаментен план и поради тази 

причина не биха могли да бъдат  в ОУ, а следва да са точно 

посочени в индивидуалния договор на абоната. 

Противно на изразеното становище, няма как точното и ясно 

посочване на скоростите да затрудни или обърка потребителите. 

Видно от практиката, потребителите биха били заблудени, ако в 

индивидуалния договор присъстват няколко вида скорости, 

относими към различни тарифи. 

Прозрачността на договорните условия и регулаторното 

съответствие са административна тежест, произтичаща от самия 

Регламент и не е оставено на преценката на КРС, която е 

единствено контролен орган в случая. Освен това утежняването 

на договорите в по-голяма степен се дължи на начина, по който 

операторите са структурирали информацията в тях, а не на 

изисквания на нормативната уредба или на КРС. 

Публикуването на същата информацията относно скоростите на 

интернет страницата на доставчика на УДИ представлява 

изпълнение на задължението по чл. 4, пар. 1, ал. 2 от 

Регламента, а не алтернативен начин на изпълнение на 

разпоредбата на чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „г“ от Регламента. 

14. Теленор Последната тема, по която искаме да вземем отношение, е 

изразеното от Комисията становище, че предприятията не следва 

да ограничават по абонаментни планове достъпа на абонатите и 

ползването на мрежите - 2G, 3G или 4G, както и че не следва 

ползването на определена генерация мрежа да зависи от срока на 

договора. Теленор предоставя 3G услугата в плановете с по-ниски 

тарифи, в съответствие с търговската си политика, a 2G е 

генерация единствено за гласова услуга и не се обхваща от 

Регламента. 

В тази връзка, искаме да обърнем внимание, че Теленор обнови 

мрежата си през 2015г. и беше първия оператор, който 

предостави 4G на своите клиенти. За съжаление, обаче, както е 

известно на Комисията, капацитетът на мрежата е ограничен, 

както и възможността за придобиване на допълнителен спектър в 

основни бандове като 1800 MHz и 800MHz и ползването на 4G от 

всички клиенти би понижило качеството на предоставяните 

 В Приложението към Решение № 497/23.11.2018г.  - таблица с 

резултатите от общественото обсъждане , открито с Решение № 

620/2017 г. - КРС е посочила, че крайният потребител следва да 

бъде свободен да ползва наличната при определени 

обстоятелства генерация мобилна мрежа, независимо от 

абонаментния си план. Както и Теленор сам посочва в условията 

си за ползване в абонаментните си планове, независимо от това 

с каква тарифа е планът (по-ниска или по-висока):  

„Допълнителни включени услуги: 

•Достъп до 4G мрежата за ползване на мобилен интернет 

според 4G/LTE стандарта на мрежата;“ 

„4G в България 

Клиентите на абонаментни планове с включен достъп до 4G 

мрежата на Теленор в България, ползващи съвместими SIM 

карта и телефон, и намиращи се в зона на покритие на 4G/LTE 

мрежата, могат да използват, за срока на договора си, 
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услуги. 

Като цяло, от нашето първоначално становище по 

позицията останаха отворени два въпроса. 

Първият отворен въпрос е как ще се развие нашето 

предложение за уеднаквяване на техническите стандарти и 

спецификации, които се комуникират в публичната среда относно 

скоростите. Считаме, че ще бъде ползотворно формата на 

унифицираната комуникация да бъде определена в рамките 

работна група, съставена от представители на операторите и 

Комисията, и да бъде одобрено от Комисията като начин на 

комуникация. 

Конкретното ни предложение беше за 4G мрежата да се въведе 

референти а таблица, която да определя максимално достижимата 

скорост за различни терминали и съществени характеристики на 

4G технологията, а именно: използвана честотна лента и сила на 

сигнала. 

Определянето на максимални скорости трябва да реферира към 

горе споменатите 3GPP стандарти, заради тяхната универсалност 

и обективност. Референтната таблица трябва да определя 

съответно разрешената за комуникация рекламирана скорост на 

всеки оператор, съобразно използваната от него честотна лента. 

Работното ни предложение е илюстрирано в долната таблица и се 

базира на таблиците за допустими размери на блоковете 

информация (Transport block sizes) в кодирания физически канал в 

спецификация [3GPP Rel 12 36213-d 0]
3
  

 

мобилен интернет чрез 4G/LTE мрежата на Теленор. 

Във всички останали случаи ползването на мобилен 

интернет става чрез 2G/ 3G мрежата.“ 

По отношение на предложението на Теленор за уеднаквяване на 

техническите стандарти и спецификации, които се комуникират 

в публичната среда относно скоростите, са относими мотивите 

към бележка 7. 
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3 http://www.3app.org/ftp/specs/2014-03/Rei-12/36 series/36213-

c10.zip Table 7.1.7.2.1-1: Transport block size table (dimension 

27x110) и Table 7.1.7.2.2-1: One-layer to two-layer TBS translation 

table 

  

 ‘Бележка: използвана е еднозначната връзка между честотна 

лента и брой ресурсни блокове (RB), например 3MHz=15RB, 

5MHz=25RB, 10MHz=50RB, 15MHz=75RB. 

15. СЕК В проекта на Позицията - предмет на настоящото обсъждане по 

отношение на изискванията на чл.4, от Регламента и в частност на 

изложеното в т.П.1 от същата, касаеща “Рекламирана скорост”, 

КРС приема, че последната не следва да надвишава 

“Максималната скорост”, определена в индивидуалния 

договор, а в същото време регулаторът отчита наличието и 

влиянието на така наречения “служебен трафик” до максимум 

5%, който би могъл реално да окаже влияние върху скоростта в 

посока понижаване, включително и върху максималната такава. 

В тази връзка посочваме, че КРС по принцип прие предходното 

становище на СЕК посочено под №43 в състоялото се вече 

обществено обсъждане по предходния проект на позицията, а 

именно, че е допустимо ‘Рекламираната скорост” да се различава 

от “Максималната достижима скорост”, обявена от 

оператора, в разумна пропорция, когато рекламираната скорост 

приема 

се 

Изискването “рекламираната скорост не следва да надвишава 

максималната скорост, определена в индивидуалния договор” 

се отнася до това да има съответствие между рекламираната 

скорост и включената в договора максимална скорост.. Няма 

забрана да се рекламира скорост и под максималната скорост. 

Изискването на КРС е доставчика предварително да информира 

потребителя, че са налице фактори от техническо и 

технологично естество, които могат да ограничат достигането на 

максималната скорост.  

Тези фактори, напр. наличие на 5 % служебна информация 

следва да бъдат посочени и в договора, така че крайният 

потребител да е информиран, че максималната скорост, която 

следва да очаква да получи за определен период от време (напр. 

най-малко веднъж дневно)  в действителност може да бъде по-

ниска с 5%.  
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съвпада с максималната скорост на използвания от оператора 

интерфейс за свързаност, а максимално достижимата скорост 

за достъп до интернет е определена въз основа на максималната 

скорост на същия интерфейс без служебния трафик, или по друг 

начин казано, определена въз основа на полезния товар на IP 

пакета (съгл. т.140 от насоките на BEREC). Както и че 

използването на скоростта на интерфейса за свързаност (10 

/100 / 1000 Mbps) е обичайна практика при маркетинга и 

рекламата на услугата “Достъп до интернет” от страна на 

предприятията предоставящи същата услуга. При това 

положение, ако бъде възприета безкритично позицията на КРС в 

посочената част, би следвало на практика максимално 

достижимата скорост да се различава от рекламираната скорост с 

оглед влиянието, на отчетения от КРС, в мотивите към бележка 

№40 от предходното обсъждане, 5 /пет процентов/ служебен 

трафик. 

С цел по-голяма яснота, текстът в позицията е редактиран като е 

добавено следното изречение: 

„В случаите, когато рекламираната скорост съвпада с 

максималната скорост на използвания от оператора 

интерфейс за свързаност (10 /100 / 1000 Mbps), е допустимо 

рекламираната да е по-висока от максималната скорост 

определена в индивидуалния договор.”  

 

Чл. 4, пар. 1, ал. 1, буква „д“ от Регламента 

16. БТК Не можем да се съгласим с мотивите на КРС относно сроковете за 

„краткотрайно" и „временно" отклонение и че не следва да се 

отчита посоченият от БТК паралел със задълженията за 

предоставяне на универсална услуга. Посочената услуга се 

предоставя след наложено 

задължение, последната подлежи на компенсация и допуснатите 

от КРС отклонения (краткотрайни и временни) в качеството на 

предоставяне на тази услуга следва да се разгледат като пример и 

доказателство за значимостта на услугата. 

Отделно, представените в мотивите на КРС статистически данни 

не са относими към единични и конкретни случаи на проблеми 

при предоставяни услуги. Последните може да дадат общ поглед 

за реакцията на предприятието на повреди в мрежата. 

Статистиката включва и взети мерки при групово засягане на 

потребители, при които мерки с едно действие може да се 

осигури достъпа до множество потребители. Това е и причината 

да не приемем мотива на КРС относно позоваване на 

статистически данни и отнасянето им към разглеждания проблем. 

В случая става въпрос за конкретна услуга, конкретен клиент и 

предприятията следва да имат възможност да обърнат внимание 

на качеството на тази конкретна услуга. Ето защо предлагаме да 

се приеме разбирането, че за краткотрайно се счита отклонение в 

период от 3 дни в рамките на един отчетен период, а за временно 

Не се 

приема 

КРС не счита, че изискванията надхвърлят тези за универсална 

услуга. Видно от  публикуваните от БТК параметри за качество 

на универсалната услуга за 2017 г. прекъсването на услугата за 

95% от случаите е за срок далеч по-кратък от 1 ден.   

В съответствие с изискванията на чл. 38 от Общите изисквания 

при осъществяване на обществени електронни съобщения, БТК 

ежегодно следва да отчита качеството на предоставяните услуги 

чрез измерване на параметрите, посочени в приложение № 5, 

съгласно ETSI EG 202 057-1. Съгласно изискванията на ETSI 

документа, статистиката, която предприятието е необходимо да 

използва, за да се направи съответните изчисления, следва да 

включва всички ремонти на повреди по линиите за достъп в 

периода за събиране на данни. Статистиката следва да се 

основава на отстранените повреди в периода на събиране на 

данни, независимо от това, кога са докладвани.  

Предвид посоченото, твърдението на БТК, че „статистически 

данни не са относими към единични и конкретни случаи на 

проблеми при предоставяни услуги” означава, че предприятието 

не прилага правилно изискванията на ETSI EG 202 057-1. 

В допълнение КРС отново отбелязва, че възможността за 

прекратяване на договора от страна на потребителите без 

неустойки при непредоставяне на качествена услуга е важно 

условие както за поддържането на качествени услуги от 
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- за период от 5 последователни дни в рамките на един отчетен 

период. 

 

предприятията, така и за мобилност на потребителите. 

Задържането на абонати под страх от неустойки няма да доведе 

до връщането им като абонати на същото предприятие в 

дългосрочен план. Освен това, е оправдано и справедливо 

потребителят да бъде компенсиран за лошото качество на 

предоставяната му услуга далеч преди съдебната фаза на спора, 

до която фаза в болшинството от случаите не се стига. 

Съдебното дело е дълъг и скъп начин на защита, до който трябва 

да се прибягва в краен случай..  

17 БТК Като изключим обемите информация и тяхното разпределение в 

индивидуалния договор, общите условия и страницата в интернет 

(които се надяваме да обсъдим допълнително), ще се спрем 

основно върху мотивите на КРС за компенсиране на 

потребителите, както следва: 

Не можем да се съгласим с мотивите и „виждането" на КРС 

относно наличието на компенсаторни механизми - заплащане на 

неустойка от страна на предприятието в размер „не по-малко от 

тройния размер на съответната част от месечната такса за 

периода, в който е налице отклонение от минимално 

договорената скорост
1
“. Определянето от страна на КРС на 

конкретни параметри на „компенсаторен механизъм" на общо 

основание и без оценка на въздействието, без конкретно законово 

основание или мотиви за избор на точно този размер препятства 

участниците в общественото обсъждане да представят обективни 

становища. Не става ясна и причината за въвеждане на такъв 

механизъм точно за достъп до интернет, но не и за останалите 

електронни съобщителни услуги. 

Не става ясно на кой законов принцип или правен институт се 

позовава КРС чрез мотива си в посока, че компенсацията следва 

да бъде заплатена на крайния потребител „далеч преди съдебната 

фаза". На мнение сме, че посоченият мотив не кореспондира 

както с приложимите към договорното право норми, така и в 

частност с регулаторната телекомуникационна рамка и 

действащия закон.  

В връзка с изложеното в предходните два абзаца бихме искали да 

обърнем специално внимание, че на няколко места Регламентът 

директно препраща към „средствата за правна защита, с които 

разполага потребителят съгласно националното право", а не 

въвежда нови компенсаторни механизми и начини за тяхното 

прилагане. Ето защо молим КРС за преразглеждане на позицията 

Приема 

се 

частично 

КРС приема аргументите, свързани с определянето на неустойка 

в полза на абонатите на услуга за достъп до интернет, както и на 

нейния размер.  

КРС счита, че за да бъде изпълнено изискването на чл. 4, ал. 1, 

пар. 1, б. „д“ от Регламент (ЕС) 2015/2120, в договорите за 

предоставяне на услуга за достъп до интернет следва да 

фигурират обезщетения при непредоставяне на услуга с 

договорените параметри. Правото на обезщетение при 

неизпълнение на договора е право на изправната страна 

съгласно ЗЗД. Също така. обезщетението е реквизит на Общите 

условия, респективно на договорите без общи условия, съгласно 

чл. 227, ал. 1, т. 13 от ЗЕС.  

Под обезщетение в този случай следва да се разбира сума, която 

е по-голяма от сумите, заплатени за периода, в който услугата не 

се е предоставяла с договореното качество – в противен случай 

не може да се говори за обезщетение. Конкретните размери на 

обезщетенията следва да се определят от самите доставчици на 

услуги за достъп до интернет. 

Доставчиците на услуга за интернет могат да изберат да 

включат в договорите и неустойка в полза на потребителя, в 

размер определен от самите доставчици. 

Доставчиците на услуга за интернет е необходимо да включат в 

своите договори и клаузи, свързани с правото на потребителите 

да прекратяват своите договори без неустойки, когато е налице 

значително и непрекъснато или редовно повтарящо се 

несъответствие между договорените параметри на услугата и 

реално предоставяната услуга. 
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си в тази част. В противен случай бихме били изправени пред 

прилагане на непропорционална регулаторна мярка, без 

конкретно законово основание. 

В заключение и тъй като КРС не е обсъдила в общественото 

обсъждане мотива на БТК относно необективно описаното 

задължение за компенсиране на потребителите без възможност за 

предприятието да прекрати едностранно договора, както и за 

обезщетителната функция на неустойката и молим да бъде 

разгледана по същество: 

Подобна мярка би била непропорционална и изцяло в тежест на 

предприятието при определени обстоятелства - например при 

нежелание на потребителя да прекрати договора, а същевременно 

е налице невъзможност на предприятието да предостави 

фиксиран достъп до интернет с определена минимална скорост. 

Колкото и рядка да е такава хипотеза, то тя е принципно е 

възможна и реална - особено в малки населени места, където 

потребителят няма възможност да избере друг доставчик на 

услугата и би я ползвал дори и при по-ниска скорост. 

Същевременно за предприятието би възникнало задължение за 

компенсиране на потребителя с неустойка в размер „не по-малко 

от тройния размер на съответната част от месечната такса за 

периода, в който е налице отклонение от минимално 

договорената скорост". Видно е, че по този начин се обезсмисля 

ролята на неустойката - една от функциите й е изцяло 

обезщетителна - т.е. компенсиране на невъзможността да се 

предлага определена скорост. Същевременно обаче 

обезщетителната функция следва да е съобразена с характера на 

самия договор и не може да продължава неопределено време, 

нито да се довежда до абсурд. Ако потребителят не прекрати своя 

договор (поради нежелание или поради невъзможност да получи 

услуга от другиго), то предприятието ще е длъжно да му изплаща 

неустойки до изтичане срока на договора - това определено 

противоречи на механизма на компенсиране на невъзможността 

да се постигне определена скорост на достъпа. Предвид 

изложеното, считаме за обосновано да се предвиди и възможност 

за предприятието да прекрати едностранно договора, за да не се 

стигне до свръхкомпенсиране и разместване на търговската 

логика при предоставяне на услуги по търговски начин, която 

сочи че предприятието следва да може да реализира разумна 

печалба от предлаганата услуга. 
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18. А1 По отношение на предложените от КРС допълнителни показатели 

за отклонение от договореното качество за достъп до интернет, 

бихме искали да посочим, че не сме съгласни с дефиницията за 

„Редовно повтарящо се отклонение“ е повече от едновременно 

отклонение в рамките на един отчетен период“. 

Моля да се вземе предвид, че предложението на А1 за „редовно 

повтарящо се отклонение“ е било 5 временни отклонения в 

рамките на календарен месец. В случая сме съгласни периодът да 

не е календарният месец, а съответният отчетен период на 

ползваната услуга, но не сме съгласни с броя отклоненията. 

Посеченото от КРС „повече от едно“, за да е налице редовно 

повтарящо се отклонение не е приемливо за нас. Това би 

означавало, че и при две отклонения или три може да се тълкува, 

че е налице редовно некачествено предоставяне на услугата. Дори 

при едно, две или три отклонения, то има вероятност да се 

дължат на краткотрайни временни технически причини, които не 

обуславят редовно некачествено предоставяне на услугата. Също 

така е важно да отбележим, че не са посочени мотиви от страна 

на КРС в Таблицата с постъпилите становища относно това защо 

за редовно повтарящо се отклонение се приема повече от едно, а 

не минимум пет броя отклонения. В случая, за да е налице 

редовност то би следвало отклоненията да са повече от няколко. 

В тази връзка дружеството е предложило минимален брой от пет 

отклонения, при което вече би могло да се направи обосновано 

предположение, че има отклонение от качественото предоставяне 

на услугата. С оглед на изложеното предложението на А1 за 

„Редовно повтарящо се отклонение“ е:  

• „Редовно повтарящо се отклонение“ е 5 или повече временни 

отклонения в рамките на един отчетен период. 

В случая следва да се отчете фактът, че КРС приема редовно 

повтарящото се отклонение за неизпълнение на индивидуалния 

договор с абоната, което повлича предвидените в договорите и 

ОУ последици. Това е още една причина този показател да е 

прецизен и по- висок, за да не се допуска злоупотреба от страна 

на потребителите е цел неоснователни искания за обезщетения, 

неустойки, прекратяване на договори и т. н. 

Не се 

приема 

Ако се приеме, че „временно отклонение от договореното 

качество за достъп до интернет“ е период от време до 3 

последователни дни в рамките на един отчетен период, то в 

хипотезата на най-лошия сценарий, когато този показател е с 

продължителност 3 дни, съгласно предложението на А1 

„Редовно повтарящо се отклонение“ да е „5 или повече временни 

отклонения в рамките на един отчетен период“, времето през 

което услугата няма да е налична се изчислява общо на 15 дни 

от отчетния период. Отклонение от договореното качество за 

такъв продължителен период от време е неприемливо.  

За да се счита едно отклонение за временно то трябва да е 

минимум 2, максимум 3 последователни дни (ако е 1 ден е 

краткотрайно). КРС е определила, че „Редовно повтарящо се 

отклонение“ е повече от 1 временно отклонение, т.е най-малко 2 

временни, което означава общо между 4 и 6 последователни дни 

абоната да остане без услуга за отчетния период или да получава 

услуга с лошо качество.  Ако преди това предприятието е 

допуснало и едно временно отклонение, това означава, че 

потребителя в рамките на 9 дни няма да получава услуга с 

необходимото качество. КРС счита, че  отклонение от 

договореното качество за такъв период е неприемливо. 

По отношение на забележката, че : Дори при едно, две или три 

отклонения, то има вероятност да се дължат на 

краткотрайни временни технически причини, които не 

обуславят редовно некачествено предоставяне на услугата“, 

ако сумарно времето за възстановяване на услугата на тези две 

или три краткотрайни временни отклонение е 24 часа, то те 

следва да бъдат отчитани в показателя „краткотрайно 

отклонение“, който е за период от време до 1 ден в рамките на 

един отчетен период.  

19.  Също така, бихме искали да изразим несъгласие с изразената от 

Комисията позиция по отношение на размера на неустойката, 

която следва да се дължи от доставчика при редовно повтаряща 

се невъзможност за достигане на минималните скорости при 

Приема 

се 

отчасти 

По отношение на въпроса за включването в договора  на 

неустойка виж бележка 17.  

По отношение на измерванията, В т. 4.4. от проекта на позиция 

КРС е уточнила, че : „До въвеждането на одобрен от КРС 
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фиксиран достъп до интернет ~ а именно не по-малко от тройния 

размер на съответната част от месечната такса за периода, в 

който е налице отклонение. На първо място, съгласно 

разпоредбата на чл. 4, пар. 1, ал. 1, б. „д“ - доставчиците следва да 

осигурят ясно и разбираемо обяснение на средствата за правна 

защита т.е. КРС следи дали доставчиците предоставят подобна 

информация на потребителите, а не какви точно да са средствата 

за правна защита, още по-малко в какви размери да са те. Следва 

да се има предвид, че тези средства на защита са израз на 

облигационното право. В случая считаме, че с Позицията си КРС 

излиза извън предмета и обхвата на разпоредбата. А1 и досега е 

посочвало, че потребителите могат да използват всички 

възможни средства за правна защита (вкл. по съдебен ред), като 

по този начин предприятието е изпълнило задълженията си по 

Регламент. Също така, не е ясно как е определен размерът на 

компенсацията, който е посочила Комисията. Обичайната 

търговската практика в момента (както посочихме и в 

предишното си становище) е доставчиците да дължат неустойка в 

размер на съответната част от месечния абонамент за услугата, за 

времето в която услугата не е била достъпна. Считаме, че на 

първо място компенсацията се дължи за реално претърпени вреди 

и предварителното й определяне не кореспондира с посочения 

основен принцип при компенсиране, а на следващо, не са налице  

обстоятелства, които да налагат такова завишаване на дължимата 

неустойка, именно при услугата достъп до интернет. 

При обсъждане на договорните последици от отклонения в 

предоставянето на услугата следва да се вземе предвид и 

надеждността на методите за измерване на тези отклонения. 

Намираме, за важно да отбележим, че единственият начин да се 

постигне точно измерване е да се използват специализирани и 

сертифицирани за целта уреди за измерване, поставени в поне 

едната или двете точки на измерване. Измервателни резултати 

постигнати с всякакви софтуерни емулации на такива уреди 

могат да имат само информативна стойност. 

механизъм измервания на скоростта или други параметри за 

качество на услугата, извършваните чрез свободно достъпните 

в интернет пространството измерители, както и измервания 

чрез измерител предоставен от доставчика на услугата, ще 

бъдат вземани под внимание като насочваща информация..“, 

също така Виж мотиви по бележка 23 

Чл. 4, пар. 2 от Регламента 

20. БТК От мотивите на КРС оставаме с впечатлението, че изразеното от 

БТК становище относно процедурите за разглеждане на спорове 

не е разбрано. В тази връзка отново ще маркираме задължението 

по чл. 4, §2 от Регламента. В посочената разпоредба не се сочи, че 

процедурите за разглеждане на спорове следва задължително да 

Не се 

приема 

Регламентът еднозначно определя, че средствата за правна 

защита следва да се разписани в договорите (ОУ и 

индивидуален договор) – чл. 4, пар. 1,  ал. 1, б. „д“ от 

Регламента. Наличието им на интернет страницата е в 

изпълнение на задължението по чл. 4, пар. 1, ал. 2 от 
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са разписани в общите условия на предприятията. Напротив, по 

аргумент на противното от чл. 4, § 1 от Регламента, който указва 

какво да бъде описано в договора (т.е. индивидуален договор и 

съответно общи условия), то в § 2 това не е посочено. Ето защо, 

БТК и много други предприятия публикуваха на страниците си в 

интернет процедури за приоритетно решаване на спорове и 

реферираха към тях в сключваните договори. Считаме това за 

подход, напълно съобразен с изискванията на Регламента. В тази 

връзка е и т. 159 от Насоките - става въпрос за въвеждане на 

добра практика, която се изразява в посочване на процедурата за 

жалби в договора и публикуване на тази процедура на страницата 

на предприятието в интернет. 

Относно изброените от страна на КРС добри практики, които 

имат за цел да информират потребителите относно подадените 

жалби, бихме искали да посочим, че БТК работи по конкретен 

проект в тази насока и на потребителите ще бъдат предоставени 

широка гама от възможности за оплаквания, проследяване на 

заявки и възможности за решаване на спорове с предприятието. 

Регламента, който въвежда различно, отделно задължение за 

публикуване на информацията. Изпълнението на задължението 

за публикация не е едновременно и изпълнение на задължението 

за включване на информацията в договорите.  

Считаме, че при подписване на договора потребителите трябва 

да са вече снабдени с информация за механизмите за правна 

защита. Същата следва да е на разположение за справка по всяко 

време.  

Също така, процедурите за разглеждане и произнасяне по 

жалби, молби и предложения на крайните потребители, както и 

начините за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с 

договора са задължителен реквизит на ОУ, съгласно ЗЕС. 

Отделният текст, посочен в Позицията, следва да представлява 

единствено адресите (физически, e-mail, интернет адрес на 

платформа за подаване на жалби),  и телефонните номера, на 

които потребителят може да подаде своята жалба.. 

21. А1 Категорични сме, че избраният от Комисията подход за 

включване на отделен текст в индивидуалните договори с 

крайните потребители не е удачен. На първо място трябва да се 

има предвид, че настоящите изисквания към съдържанието и 

оформлението на индивидуалните договори са изключително 

подробни и до известна степен доста завишени. Това налага 

изготвяне на образци на договори, които са дълги и неразбираеми 

за потребителите. От друга страна в Общите условия на 

доставчиците се съдържат необходимите текстове, които 

поясняват, че потребителите имат право да подават жалби като е 

посочен и надлежния ред за подаване на такава жалба. Както и 

Комисията нееднозначно е подчертала в позицията си, Общите 

условия са неразделна част от договора с крайните потребители. 

Поради това не намираме, че има обоснована причина подобно 

условие да се намира именно в текста на индивидуалния договор. 

Целите на Комисията за информираност на потребителите могат 

да се изпълнят изцяло, с текстовете, разписани в Общите условия 

на доставчиците. Допълнително, трябва да се има предвид и че 

предприятията имат предплатени потребители, които не 

подписват индивидуални договори. 

Не се 

приема 

Относими са мотивите към бележка 20. Към настоящия момент 

индивидуалните договори на предприятията съдържат клаузи за 

решаване на спорове . Позицията на КРС не изисква разпоредби 

с подробно описание на правните механизми за защита. 

Хипотетично, предприятието би изпълнило регламента и би се 

съобразило с Позицията на КРС, като запише физически адрес, 

линк за онлайн платформа за подаване на жалби, е-mail адрес за 

подаване на жалби, евентуално телефонен номер/номера. 

 

22. Теленор Относно референцията за подаване на жалби от потребителите, 

считаме, че процедурата, заложена в Общите условия, е 

Не се 

приема 

Относими са мотивите към бележки 20 и 21.  
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достатъчна и в индивидуалните договори не следва да се включва 

клауза за възможността за подаване на жалби, тъй като тази 

клауза се намира в ОУ. Законът за електронните съобщения и 

законът за защита на потребителите изрично предвиждат какви са 

реквизитите на индивидуалния договор и процедурата за 

подаване на жалби не е сред тези реквизити. 

Чл. 4, пар. 4 от Регламента 

23. Теленор Вторият отворен въпрос засяга измервателните механизми. 

От предложението на Комисията отново не става ясно 

параметрите на интернет услугата ли ще се измерват или само 

параметрите на мрежата на доставчика (мрежата, за която 

отговаря доставчика), кой ще прави измерванията (КРС или 

потребителите) и за какви цели ще бъдат използвани резултатите. 

Погрешно е да се мерят параметрите на Интернет услугата от 

край до край (ако изобщо може да се дефинира крайна точка за 

измерването), защото резултатите на подобно измерване ще 

зависят от огромен брой фактори, които могат да се променят за 

изключително кратко време, и които не зависят от доставчика на 

интернет. Доставчиците на Интернет услуга са "транзитни 

доставчици" и те предоставят достъп през собствената си мрежа 

до мрежите на други доставчици. По този начин качеството на 

интернет услугата може да варира в широки граници в 

зависимост от времето на измерване, крайните точки, и дори 

методологията на измерването (измервателните протоколи). Ако 

подобни измервания се използват за сравнителен анализ между 

различни оператори, то това би подвело потребителите да 

предпочетат услуга от един доставчик с по-добър достъп до даден 

набор от крайни точки в интернет, но по-лош достъп до други 

крайни точки в интернет. Или доставчик, който в определен час е 

имал по-добър достъп до даден набор от крайни точки в интернет, 

може да има по-лош достъп до същите точки в следващия час и 

като цяло средно за целия месец. Поради тези причини основният 

принцип за предоставяне на интернет услуга е "as is" - 

доставчикът предоставя това, което получава от друг транзитен 

доставчик, без да променя качеството на отделни приложения в 

една група от еквивалентен трафик. Независимо дали 

измерванията се правят от КРС или от крайните потребители 

посредством одобрен от КРС инструмент, резултатите може да се 

Не се 

приема 

По отношение на измерителния механизъм КРС поддържа, 

както проекта на позиция в частта по чл. 4, пар. 4 от Регламента, 

така и становището си по бележка 63 от Приложението към 

Решение № 497/23.11.2018г.  - таблица с резултатите от 

общественото обсъждане, открито с Рещение № 620/2017 г. 

Съгласно чл. 4, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120 за 

определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет, 

националните регулаторни органи (НРО) осигуряват подходящ 

механизъм за наблюдение, чрез който да може да се установява 

съответствието между действителните показатели на услугата за 

достъп до интернет предоставяна на крайните потребители 

(скорост или други параметри за качество) и показателите за 

тези параметри, обявени от доставчиците на услуги за достъп до 

интернет в съответствие с чл. 4, пар. 1, букви „а” до „г” от 

Регламента. Разминаването между тези показатели се счита за 

несъответствие за целите на задействане на средствата за правна 

защита, с които разполага потребителят в съответствие на 

националното право. 

Този механизъм (система за измерване) трябва да предоставя 

възможност на крайните потребители  да извършват измервания 

на качеството на предоставената им услуга (по свое желание и 

по всяко време), за да проследяват до каква степен доставчикът 

на услугата e постигнал договорените условия за качество.  

На определен етап, по преценка на КРС, доставчиците на УДИ 

ще бъдат запознати с намеренията на комисията и обсъдени с 

тях. Във всички случаи системата за измерване ще е съобразена 

с проучванията на BEREC
3
   извършвани под различни форми и 

в унисон с разработваната в момента от BEREC система за 

измерване на качеството на достъпа до отворен интернет, 

съобразена с изискванията за неутралност на мрежата и 

Регламента. В тази връзка, са неоснователни притесненията на 

                                                 
3
 Body of European Regulators for Electronic Communications (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения)   
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подвеждащи и да не са в интерес на потребителите. Теленор, че измерванията няма да бъдат извършвани правилно и 

биха довели до заблуда на крайните потребители.   

В допълнение,  както е посочено и в позицията „Целта е 

потребителят да може да използва такъв механизъм за 

измерване, за да събере факти (резултати от измервания), с 

които е възможно да се установи дали характеристиките  на 

услугата се отклоняват значително от посоченото в договора“. 

Няма основание да се счита, измерванията ще бъдат използвани 

за сравняване на  услугите на различните оператори. 

Заключения 

24. БТК В заключение бихме искали отново да обърнем внимание, че КРС 

следва да намери необходимия баланс и степен на 

пропорционалност в Позицията си във връзка с разпределяне на 

обема информация между договор, общи условия и страница на 

предприятията в интернет. 

БТК счита, че намирането на такъв баланс е от съществено 

значение и в тази връзка отново молим за провеждане на нарочна 

среща по въпроса. 

Приема 

се 

Относими са мотивите към бележка 20. Следва да се има 

предвид, че КРС изхожда от императивните и подробни 

задължения, предвидени в Регламента, Насоките и основните 

принципи и уредба, заложени в ЗЕС. Комисията търси 

балансиран подход, който да отговаря както на посочените 

актове, така и на интересите на потребителите и предприятията, 

като в същото време това да не води до прекомерни действия и 

тежести за последните.   

Регламентът изисква информацията по чл. 4 от Регламента да 

бъде включена в договорите с потребителите, така и да бъде 

публикувана (например на интернет страницата на 

предприятието). С други думи, Регламентът създава две отделни 

задължения по отношение на тази информация. 

Няма пречка предприятията да публикуват по-големи 

подробности на своята интернет страница, в сравнение с 

публикуваното в договорите при условие, че информацията е 

представена по разбираем и достъпен начин. Цялата 

информация по чл. 4, която е налична в договорите, следва да 

бъде и публикувана и на интернет страницата на съответния 

доставчик на УДИ. 

29. А1 В заключение сме на мнение, че в интерес на конструктивния 

диалог по темата за мрежовата неутралност и защитата на 

интереса на крайните потребители при предоставяне на услугата 

достъп до интернет, би било удачно провеждане на финална 

среща между представители на операторите и Комисията за 

регулиране на съобщенията, която да предхожда приемането на 

окончателния документ и на които да се обсъдят резултатите от 

обществените консултации. 

Приема 

се 

На 21.03.2019 г. е проведена експертна среща в сградата на КРС 

за обсъждане на проекта на Позиция. 

30. Теленор Моля, преди окончателното приемане на позицията, КРС да Приема Виж предходната бележа. 
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организира експертна среща със засегнатите оператори, с цел 

обсъждане на поставените въпроси. 

се 

Становища, постъпили след проведена експертна среща 

31 А1 Във връзка с предложението на операторите, което беше прието 

от КРС на срещата, а именно за включване в ОУ на общ текст с 

препратка към интернет страницата на съответното предприятие, 

където е публикувана ясна, леснодостъпна и по-детайлна 

информация относно крайните устройства, то от наша страна 

предлагаме следния примерен текст в ОУ: 

„При предоставяне на услуги за достъп до интернет в 

определено местоположение и по-конкретно при оптика до дома 

(FTTH) и достъп до интернет чрез кабелна мрежа (CaTV), „А1 

България“ предоставя за ползване определено оборудване на 

крайния потребител, което определя и крайната точка на 

мрежата. Детайлна информация за техническите 

характеристики, включително интерфейсите на тези типове 

оборудване са достъпни на интернет страницата на 

предприятието –  http://help.a1.bg/helpstart.html. 

Крайните потребители имат възможност да свързват към 

описаното оборудване от мрежата на оператора всякакъв тип 

крайни устройства, когато те съответстват на изискванията 

на Закона за техническите изисквания към продуктите.“ 

Приема 

се 

Представеният от А1 предложение е приложен като пример в 

позицията. 

Експертната среща беше проведена с цел изясняване на 

спорните въпроси като не са взети решения от името на КРС. 

 

32 А1 Във връзка с предложението на операторите, което беше прието 

от КРС на срещата, а именно  за включване в ОУ на общ текст с 

препратка към интернет страницата на предприятието с по-

детайлна информация относно как ще се отрази намаляването на 

скоростта върху ползваните мобилни приложения, то от наша 

страна предлагаме следния примерен текст в ОУ: 

„След изразходване на включения обем трафик за пренос на 

данни на максимална скорост и ограничаване на максимално 

достижимата скорост, съгласно условията на индивидуалния 

договор, то е възможно да са налице забавяне на някои от 

функционалностите на различни приложения. По-детайлна 

информация и конкретни примери са представени на интернет 

страницата на предприятието – www.a1.bg. “ 

Като съответно на интернет страницата на съответния оператор, 

ще бъде публикувана ясна, леснодостъпна и детайлна 

информация, как се отразява намаляването на скоростта върху 

мобилните приложения, по примера посочен в табличен вид от 

Не се 

приема 

Експертната среща беше проведена с цел изясняване на 

спорните въпроси като не са взети решения от името на КРС 

Направеното предложение за текст на ОУ посочва само една от 

възможните последици от забавянето на скоростта – забавяне на 

някои от функционалностите на различни приложения. В 

предложението не е включена друга основна последица от 

забавянето на скоростта на УДИ – определени функционалности 

изобщо не могат да се използват (например не може да бъде 

осъществен видеоразговор, да се гледа поточно видео в реално 

време и с най-ниска резолюция и т.н.). Предложената 

информация е твърде обща, неясна и неточна, за да бъде полезна 

на потребителите и да изпълнява изискванията на чл. 4, пар. 1, 

ал. 1, б „б“ от Регламент (ЕС) 2015/2120. 

Направената препратка към сайта на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е 

обща. В нея не се посочва къде точно потребителите могат да 

намерят нужната им информация.  

http://help.a1.bg/helpstart.html
http://www.a1.bg/
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КРС в Позицията. 

 

33 А1 С оглед изразеното от КРС на срещата, то А1 България ще 

предприеме действия за въвеждане на минимална, обичано 

достижима и максимална скорости в индивидуалните договори, 

като по предварителна оценка ще са необходими около 3 месеца 

за това.  

Самите дефиниции и пояснения към горецитираните скорости ще 

бъдат включени в ОУ за съответната услуга. 

По отношение на примерна дефиниция за рекламирана скорост, 

то можем да предложим следното: рекламираната скорост за 

достъп до интернет в определено местоположение 

представлява максимално достижимата теоретични скорост, в 

която се включва и заделен капацитет за т.н. „служебна 

информация“, която е необходима за правилното 

маршрутизиране на пакетите (Overheads). 

Приема 

се по 

принцип 

Виж мотивите към бележка 15. 

34 А1 Молим да бъде изрично уточнено и прецизирано, че тези 

изменения касаят договори по нови тарифни планове (а не за 

нови договори), тъй като за договорите по текущи тарифни 

планове е включена тази информация в ОУ, и поради тази 

причина би трябвало промяната да касае само ново тарифно 

портфолио. 

 

Не се 

приема 

Необходимо е новите договори да бъдат приведени в 

съответствие с Позицията по отношение на реквизитите, които 

към момента не са включени в тези договори (например 

дефиниция на рекламирана скорост).  

Не може да се приеме, че съответствие с Позицията ще се 

прилага само за нови тарифни планове. Всички бланки за 

договори следва да бъдат своевременно актуализирани. Като за 

действащите към момента договори информация може да се 

предостави по реда на Общите изисквания при осъществяване 

на обществени електронни съобщения. 

 


