VII. ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖИ
През изтеклата 2002 г. не се наблюдават сериозни промени при взаимното свързване на
далекосъобщителните мрежи.
Продължи действието на сключените договори за взаимно свързване на БТК ЕАД с
“Мобилтел” ЕАД, БТК ЕАД с РТК ООД, БТК ЕАД с КБМ ЕАД (временно споразумение), БТК
ЕАД с “ГУКИС” АД, РТК ООД с “Мобилтел” ЕАД, РТК ООД с КБМ ЕАД и “Мобилтел” ЕАД с КБМ
ЕАД, както и на договорите за свързване между БТК ЕАД и “Булфон” АД БКТИ и БТК ЕАД с РТК
ООД (МОБИКА). Към тях през 2002 г. бяха сключени 22 допълнителни споразумения, които не
доведоха до съществена промяна на цените за взаимно свързване. Измененията в договорите
произтичат основно от:
• промяна на цените на БТК ЕАД за предоставяне на фиксирана гласова услуга и на
линии под наем;
• предоставяне на услугата “Колокиране на комуникационно оборудване на мобилни
оператори от БТК ЕАД;
• предоставяне на услугата “SMS” между абонати на различни мобилни мрежи;
• регламентиране на взаимоотношенията между операторите във връзка с несъбираеми
вземания от абонати и регистриран съмнителен трафик при предоставянето на услуги с
добавена стойност между две мрежи.
Ограничената нормативна уредба позволи на КРС да следи основно за спазване на
принципа на равнопоставеност в договорите за взаимно свързване между операторите.
Регулаторните функции, въведени в страните от Европейския Съюз са все още неприложими
Очаква се с приемането на новия Закон за Далекосъобщенията КРС да получи
правомощия за регулиране на цените за взаимно свързване за операторите със значително
въздействие върху пазара.
В края на 2002 г. в КРС постъпиха редица заявления за предоставяне на национални
номера за комутируем достъп до Интернет. Предвид това се очаква да бъдат сключени голям
брой договори за достъп и свързване към фиксираната мрежа на БТК ЕАД, което може да
доведе до технически затруднения при обслужването на генерирания IP трафик. Индикация за
необходимостта от административни мерки за гарантиране на достъп на потребителите до
услугата “достъп до Интернет” бе постъпилото в КРС искане за решаване на спор по договор
за взаимно свързване между БТК ЕАД и “Интернет България” АД, чието разрешение ще бъде
намерено 2003 г.
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