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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Съгласно чл. 160, ал. 4 от Закона за електронни съобщения (ЗЕС), Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС) изготвя Насоки и публикува на интернет страницата 

си процедури, приложими към получаване на достъп и взаимно свързване (Насоки). 

Разпоредбата въвежда чл. 61(1) от Европейския кодекс за електронни съобщения, 

съгласно който националните регулаторни органи са длъжни да предоставят насоки и 

оповестяват публично процедурите, приложими към получаването на достъп и 

взаимното свързване, за да се гарантира, че малките и средните предприятия и 

операторите с ограничено географско покритие могат да се възползват от наложените 

задължения. 

Съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕС, достъп е 

предоставяне на съоръжения или услуги на друго предприятие при определени условия, 

на изключителна или неизключителна основа, с цел предоставяне на електронни 

съобщителни услуги, включително когато те се използват за предоставяне на услуги на 

информационното общество или услуги за разпространение на радио- или телевизионно 

съдържание. Това включва достъп до мрежови елементи и прилежащи съоръжения, 

който може да включва свързване на оборудване по жичен или безжичен начин 

(включително достъп до абонатната линия и до съоръжения и услуги, необходими за 

предоставяне на услуги посредством абонатната линия); достъп до физическа 

инфраструктура, включително сгради, канали и мачти; достъп до съответните 

програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до 

информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, 

предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонти таксуване; достъп до системи за 

транслиране на номера или системи със същата функционалност; достъп до фиксирани 

и мобилни мрежи, включително за осъществяване на роуминг; достъп до системи за 

условен достъп за цифрови телевизионни услуги; достъп до виртуални мрежови услуги. 

Съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗЕС, взаимното свързване е специфична форма на 

достъп, която се прилага между операторите на обществени мрежи чрез физическо и 

логическо свързване на обществени електронни съобщителни мрежи, използвани от 

едно или от различни предприятия, за да се даде възможност на ползвателите на едно 

предприятие да разменят съобщения с ползватели на същото или друго предприятие или 

да получат достъп до услуги, предоставяни от друго предприятие, когато такива услуги 

се предоставят от участващите страни или от други страни, които имат достъп до 

мрежата. 

Настоящите Насоки се отнасят до всички предприятия, търсещи достъп и 

взаимно свързване с предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги на територията на Република България. 
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II. ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

Нормативната рамка, приложима към достъпа и взаимното свързване на мрежи 

обхваща: 

1. Закон за електронните съобщения1 – Глава десета. Достъп и взаимно 

свързване. 

2. Наредба № 1 от 19 декември 2008 година за условията и реда за осъществяване 

на достъп и/или взаимно свързване (Наредба № 1). 2 

3. Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година 

за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез 

определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в 

мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови 

повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз (Делегиран регламент). 3  

Допълнителна информация за позиции и решения на КРС, имащи отношение към 

взаимното свързване и достъп, може да се намери на интернет страницата на КРС4 както 

следва: 

Начало -> Области на регулиране -> Взаимно свързване и достъп. 

 

Справка за предприятия на територията на Република България и предоставените 

им групи номера от ННП, може да бъде направена на интернет страницата на КРС5 както 

следва: 

Начало -> Практическа информация -> Публични регистри -> Публични регистри 

по Закона за електронните съобщения -> Публичен регистър на предоставените за 

ползване на предприятията номерационни ресурси (чл. 33, ал. 1, т. 5 от ЗЕС). 

 

III. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

В съответствие с чл. 160, ал. 1 на ЗЕС, КРС налага на предприятията, 

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължения за 

достъп и/или взаимно свързване.  

Към настоящия момент специфични задължения за достъп и взаимно свързване 

са наложени в резултат на извършени пазарни анализи, приети със следните решения:  

 Решение № 265 от 23 юли 2020 г. на КРС, с което се определя пазар на едро на 

терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи (пазар 1 от Препоръка на Европейската комисия 

                                                           
1 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135553187 
2 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135613929 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0654&from=EN 
4 https://crc.bg/bg/rubriki/198/vzaimno-svyrzvane-i-dostyp 
5 https://crc.bg/bg/rubriki/136/publichni-registri 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135553187
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135613929
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0654&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0654&from=EN
https://crc.bg/bg/rubriki/136/publichni-registri
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2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.) като съответни пазари, подлежащи на ex ante 

регулиране. 6 

 Решение № 266 от 23 юли 2020 г. на КРС, с което се определя пазара на едро на 

терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от 

Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.) като съответен 

пазар, подлежащ на ex- ante регулиране. 7 

С Решение № 235/18.06.2019 г. КРС отменя всички специфични задължения, 

свързани с предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия, базирана на усукана 

метална двойка, наложени на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, в това 

число задължението за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на пасивна 

инфраструктура (подземна канална мрежа).  

В съответствие с наложените задължения с Решения № 265 и № 266, 

предприятията, търсещи достъп и взаимно свързване следва да се запознаят с: 

 Типово предложение за взаимно свързване с фиксираната мрежа на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, одобрено от КРС и публикувано на интернет 

страницата на предприятието. 

 Условия за взаимно свързване, публикувани на интернет страниците на 

задължените предприятия. 

 

IV. ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ 

 

Прилаганите от предприятията цени на едро за терминиране на гласови 

повиквания в мобилни и фиксирани мрежи съответстват на определените в Делегирания 

регламент за целия ЕС единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания 

в мобилни мрежи и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във 

фиксирани мрежи. 

Прилаганите от предприятията цени на едро за терминиране на гласови 

повиквания в мобилни и фиксирани мрежи са публикувани на интернет страницата им. 

 

V. ПРОЦЕДУРА 

 

За да се възползва от правото си  на взаимно свързване съгласно чл. 158 от ЗЕС, 

предприятието търсещо взаимно свързване следва: 

 Да е подало уведомление до КРС за намерението си да предоставя електронни 

съобщителни мрежи или услуги.  

 Да е получило разрешение от КРС за ползване на номерационен ресурс. 

Условията не се прилагат за предприятия, предоставящи обществени 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги на територията на друга държава-членка 

на ЕС, които не предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги 

                                                           
6 https://crc.bg/files/M1_Final%20Decision_265_2020.pdf 
7 https://crc.bg/files/M2_Final%20Decision_266_2020.pdf 

https://crc.bg/files/M1_Final%20Decision_265_2020.pdf
https://crc.bg/files/M2_Final%20Decision_266_2020.pdf
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на територията на Република България. 

Формуляри на уведомление и на заявление за издаване на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера са публикувани на 

интернет страницата на КРС. 

Когато са изпълнени посочените по-горе условия, предприятието може да 

отправи искане за договаряне на взаимно свързване към друго предприятие, 

предоставящо достъп и взаимно свързване.  

Сключването на договор за взаимно свързване се извършва в съответствие с 

възприетата от всяко едно предприятие процедура.  

Процедурата по предоставяне на взаимно свързване обхваща всички или някои 

от следните етапи: 

1. Подписване на споразумение за конфиденциалност. 

2. Предварителни разговори и обмен на информация относно намеренията, 

мрежите, услугите, техническите условия, точки на взаимно свързване и др. 

3. Прогнозиране и заявяване на капацитет и трафик за всяка заявена точка на 

взаимно свързване. 

4. Предоставяне на банкови гаранции, ако такива са изискуеми. 

5. Подписване на договор. 

6. Изграждане на свързаност. 

7. Тестване – тестове на връзката, синхронизационни тестове, таксуване. 

Всяка от страните предоставя на КРС на електронен или хартиен носител копие 

от подписания договор за взаимно свързване, както и допълнителните споразумения към 

него в едномесечен срок от подписването им. 

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ 

 

Достъп и взаимно свързване се предоставя след сключване на писмен договор 

между предприятията.  

При наложено специфично задължение за изготвяне на типово предложение за 

сключване на договор за взаимно свързване, минималното съдържание на типовото 

предложение се приема с решение на КРС след обществено обсъждане. Индивидуалните 

договори между предприятията, сключени въз основа на типовото предложение, не 

могат да му противоречат. 

При наложени специфични задължения за прозрачност във връзка със 

сключване на договор за взаимно свързване, минималното съдържание на условията за 

взаимно свързване се приема с решение на КРС след обществено обсъждане. 

Индивидуалните договори между предприятията, сключени въз основа на условията за 

взаимно свързване, не могат да им противоречат. 

Предприятията без наложени с пазарен анализ специфични задължения 

сключват договори за взаимно свързване в условията на свободно договаряне при 

съобразяване на ЗЕС, Наредба № 1 и Делегирания регламент. 
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VII. СПОРОВЕ 

 

Съгласно чл. 54 от ЗЕС Комисията оказва съдействие или дава задължителни 

указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения между 

предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, или между 

такива предприятия и предприятия, ползващи се от наложени задължения за достъп или 

взаимно свързване, или между предприятия, предоставящи електронни съобщителни 

мрежи или услуги, и доставчици на прилежащи съоръжения, когато някоя от засегнатите 

страни е отправила писмено искане. 

При решаване на спорове са приложими процедурите по Раздел VIII Решаване на 

спорове между предприятия от Глава четвърта. Регулиране на електронните съобщения 

на ЗЕС.  

В случай, че искането за достъп с отнася до физическа инфраструктура, 

приложение намира Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа  

инфраструктура и предвидени в него процедури за разрешаване на спорове. 

 

 


