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

      
 

Приложение към  
Решение № 392 от 14 март 2007 г. 

 
Проект за изменение и допълнение на 

Наредба № 15/02.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсална 
далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.) 

 
§ 1. Чл.10, ал. 4, т. 2 се изменя така: „инсталират най-малко 1,9 обществени телефонни 

апарата на 1000 жители, но не по-малко от един за всяко населено място”. 
 

 Мотиви: 
В хода на осъществена от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проверка за 

изпълнение от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) на задължението за 
осигуряване на достъпът до фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни 
апарати е установено, че към настоящия момент броя на обществените телефонни апарати, 
които са собственост на БТК драстично е намалял, като за сметка на това са се увеличили 
обществените телефонните апарати, поддържани от други дружества. По този начин се стига до 
положение, при което за по-голямата част от територията на Република България достъпът до 
фиксирана гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати на практика се 
предоставя от оператори, на които не могат да се вменят задължения за универсална 
далекосъобщителна услуга (УДУ).  

От друга страна, БТК, като оператор, който има задължение за предоставяне на тази 
услуга, съгласно действащата нормативна уредба в тази сфера, притежава правна възможност да 
не изпълни лично задължението за предоставяне на достъп до фиксирана гласова телефонна 
услуга чрез обществени телефонни апарати. Това обстоятелство следва от разпоредбата на т. 
5.2. от притежаваната от БТК индивидуална лицензия  № 100-00001/28.01.2005 г. за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги. Съгласно посоченото условие, БТК е задължена да 
инсталира най-малко два обществени телефонни апарата на 1000 жители, като се вземат 
предвид инсталираните от всички обществени оператори до момента обществени телефонни 
апарати. Нормата на т. 5.2. от лицензията на БТК е пресъздала по идентичен начин изискването 
на чл. 10, ал. 4, т. 2 от Наредба № 15/02.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на 
универсална далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (Наредба № 
15/02.09.2004 г.). Оттук се налага и обоснованият извод, че БТК е изпълнила лицензионното си 
задължение, при положение, че друг далекосъобщителен оператор е инсталирал обществени 
телефони, които заедно с обществените телефони на компанията отговарят на лицензионното 
условие за брой обществени телефони на 1000 жители. По този начин задължението за 
предоставяне на УДУ в тази насока се измества от БТК, която е определена като оператор, който 
следва да предоставя УДУ, към друг оператор, който няма задължения за предоставяне на УДУ. 

На свой, на територията на Република България съществуват множество населени место 
с население от няколко десетки или стотици жители. При това положение далекосъобщителният 
оператор не притежава задължение да инсталира обществени телефонни апарати за територията 
на тези населени места е възможно да не бъде предоставяна УДУ.  

Описаната нормативна непълнота, следва да бъде отстранена чрез изменение на т. 5.2 от 
издадената на БТК индивидуална лицензия. Ето защо изменението на Наредба № 15/02.09.2004 
г. представлява предпоставка за изменение на издадената на БТК индивидуална лицензия, с 
което би се гарантирало изпълнението на задължението на БТК за предоставяне на УДУ 
самостоятелно, а не чрез други оператори, които нямат задължения за предоставяне на УДУ и на 
територията на всички населени места в Република България.   
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