КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 891
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 37 във връзка с чл. 167, ал. 7 от Закона за електронните съобщения,
във връзка с писмо вх. № 04-04-209/03.10.2013 г. от „Българска телекомуникационна компания"
АД,
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на решение за одобрение със задължителни указания за изменение
на проект на типово предложение за взаимно свързване, представен от „Българска
телекомуникационна компания" АД с писмо вх. № 04-04-209/03.10.2013 г., съгласно
приложението към настоящото решение.
2. Открива процедура на обществени консултации по реда на чл. 167, ал. 7, във
връзка с чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проекта на решение по т. 1.
3. Проектът на решение по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в интернет.
4. Съобщение за откриване на процедурата за обществени консултации по т. 2 да се
публикува в един национален ежедневник.
5. Определя 45-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за
откриване на процедурата за обществени консултации в национален ежедневник. В този срок
заинтересованите лица могат да представят писмени становища по приетия проект.
Мотиви:
С Решение № 1361/2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) продължи
специфичните задължения, наложени на „Българска телекомуникационна компания" АД (БТК)
за предоставяне на достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения за
реализиране на взаимно свързване въз основа на типово предложение за взаимно свързване с
определено минимално съдържание.
Съгласно т. IX.4.2. и т. X.4.2. от Решение № 1361/2012 г., БТК се задължава да
представи проект на изменение на типовото предложение за взаимно свързване, съобразен с
измененията на специфичните задължения на предприятието, съгласно Решение № 1361/2012
г., както и с проекта на типово предложение за взаимно свързване, одобрен с Решение № 375
от 14.04.2011 г. на КРС.
В изпълнение на Решение № 1361/2012 г. БТК внесе проект на типово предложение,
след анализа на който беше установено, че не отговаря на дадените указания с Решение №
375/2011 г. на КРС. След предприемане на действия за принудително изпълнение, с писмо вх.
№ 04-04-209/03.10.2013 г. БТК внесе изменен проект на типово предложение.
КРС извърши цялостен анализ за съответствие на проекта на типово предложение с
нормативните изисквания и наложените специфични задължения на БТК. Въз основа на
извършения анализ и с оглед правомощията по чл. 167, ал. 7 от ЗЕС, комисията приема проект
на решение за задължителни указания за изменение на типовото предложение със
задължителни указания, съгласно приложението към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Веселин Божков)
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Цветелина Севлиевска)
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