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

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно 
размера на банкови гаранции или други подобни обезпечения, 

изисквани по договорите за взаимно свързване от предприятията, 
регулирани с Решения № 1361 и 1362 от 31 май 2012 г. 

 
 

С Решение № 2127/2012 г. КРС откри процедура по обществени консултации по проект 
на принципна позиция с размера на банкови гаранции или други подобни обезпечения, 
изисквани по договорите за взаимно свързване. В рамките на проведената процедура 
постъпиха становища от заинтересованите страни. 

Анализът на постъпилите становища сочи, че като цяло водещите оператори оспорват 
изложеното в позицията на комисията като излизащо извън компетентността на КРС и липса на 
необходимост от намеса в тези отношения. По-малките оператори принципно не оспорват 
изложеното в позицията на КРС, но посочват че обезпеченията по договорите не трябва да се 
използват като средство за антиконкурентни практики. Различията в позицията на двете групи 
предприятия отразява положението им на пазара като по-малките оператори се стремят да 
минимизират разходите, свързани с удовлетворяване на изискваното обезпечение, докато 
водещите оператори се стремят да осигурят максимално обезпечение на вземанията си. 
Позициите на предприятията са обясними и от това, че нетните плащания са принципно от 
малките оператори към водещите доставчици, поради което последните принципно няма да 
имат задължения, които да обезпечат. 

След приключване на консултациите в КРС постъпи информация за отношенията между 
предприятията в сектора, от която е видно, че водещите оператори са постигнали съгласие 
относно размера на банковите гаранции с по-голяма част от операторите, с които имат вече 
сключени договори или сключват нови договори. Някои предприятия, които са депозирали 
жалби срещу практиките за изискване на обезпечения, към настоящия момент са постигнали 
съгласие и са поели задълженията да представят обезпечения по договорите.  

Видно от гореизложените обстоятелства, не може да се приеме, че обезпеченията, 
които се изискват от водещите оператори са от такова естество, че практически да водят до 
отказ за предоставяне на достъп. Част от операторите възразяват срещу различни елементи от 
тези условия на договора, но въпреки това са се съгласили и подписали съответните 
допълнителни споразумения.  

Следователно, към настоящия момент не може да се твърди, че практиката на някои 
оператори за изискване на обезпечения може да постави толкова прекомерни изисквания, че да 
се стигне до хипотеза на реален отказ за достъп до мрежите им, т.е. поставяне на търговски 
неприемливи условия в степен, при която заинтересован оператор изобщо да не сключи 
договор. 

С оглед на гореизложеното комисията приема следната позиция относно размера и 
начина на формулиране на обезпеченията по договорите за взаимно свързване от 
предприятията, регулирани с Решения № 1361 и 1362 от 31 май 2012 г.: 

 
Събраните от КРС доказателства сочат, че към настоящия момент не е 

необходима намесата на комисията с оглед на това, че по-голяма част от предприятията 
са постигнали съгласие по отношение на условията за предоставяне на обезпечения на 
вземанията по договорите. Конкретният размер на обезпечението и условията, при които 
се изисква от предприятията, се договоря между предприятията при съобразяване с 
наложените им специфични задължения с Решения № 1361 и 1362 от 31 май 2012 г. 

При надлежно сезиране с жалба или искане за даване на задължителни указания, 
Комисията за регулиране на съобщения ще разглежда всеки случай по отделно по 
отношение на неговото съответствие с наложените специфични задължения на 
предприятията.  
 
 
 
 


