
Приложение № І към Решение № 597/16.06.2011 г. на КРС 
Проект! 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ 

на Комисията за регулиране на съобщенията 

по чл. 37, ал. 3 във връзка с чл. 167 ал. 7 от Закона за електронните съобщения относно 
внесен от „Българска телекомуникационна компания” АД проект на текстове, с които в 

Типовото предложение за сключване на договор за взаимно свързване се регламентират 
условия за изискване на обезпечение за вземания по индивидуални договори за взаимно 

свързване с предприятията 

 

 

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 

Проект! 

РЕШЕНИЕ № …. 

от …....2011 г. 

 

На основание чл. 167, ал. 7, във връзка с чл. 37 и чл. 167, ал. 3 от Закона за 
електронните съобщения, във връзка Решение № 375/14.04.2011 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията и във връзка с писма вх. № 04-04-186/16.05.2011 г. и вх. № 04-04-
129/12.04.2011 г. от „Българска телекомуникационна компания” АД 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 
1. Одобрява внесения с писмо вх. № 04-04-186/16.05.2011 г. от „Българска 

телекомуникационна компания" АД проект на текстове (Приложение № I към настоящото 
решение), мотивиран с писмо с вх. № 04-04-129/12.04.2011 г. (Приложение № II към настоящото 
решение), с който в Типовото предложение за сключване на договор за взаимно свързване се 
регламентират условия за изискване на обезпечение за вземания по индивидуални договори за 
взаимно свързване с предприятията, съобразно указанията, посочени в Приложение № III към 
настоящото решение.  

 
2. Действието на т. 1 от настоящото решение се отлага до решение на Комисията за 

регулиране на съобщенията за одобрение на текстовете от Типовото предложение, 
представени от „Българска телекомуникационна компания" АД, съобразно посоченото в т. 3 от 
Решение № 375 от 14 април 2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Мотиви: С Решение № 375 от 14.04.2011 г., Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС/комисията) одобри внесен, с писмо с вх. № 04-04-564/28.09.2009 г., от „Българска 
телекомуникационна компания” АД (БТК) проект на Типово предложение за сключване на 
договор за взаимно свързване на БТК (Типово предложение) след провеждане на обществени 
консултации по реда на чл. 37 от ЗЕС, открити с Решение № 1600 от 09.12.2010 г. на комисията. 

След анализ на внесения от БТК проект на Типово предложение и с оглед становищата 
на заинтересованите предприятия, получени в хода на обществените консултации, КРС 
констатира непълноти в проекта и, с т. 3 от Решение № 375 от 14.04.2011 г., задължи БТК да 
представи съответни текстове,  посочени в Приложение № II към Решение № 375 от 
14.04.2011г.  

С оглед внесено от БТК писмо с вх. № 04-04-129/12.04.2011 г., КРС преразгледа 
позицията си за въвеждане на условия за обезпечения по договори за взаимно свързване, като 
отчете, че наличието на условия за обезпечения е обосновано от гледна точка на защита на 
интересите на всички участници на пазара. В тази връзка, с изречение второ на т.3 от Решение 



№ 375 от 14.04.2011 г., КРС задължи БТК да внесе, в 14-дневен срок от получаване на 
решението, проект на текстове в Типовото предложение, с които се регламентират условията 
за изискване на обезпечение за вземания по индивидуални договори за взаимно свързване с 
предприятията, като тези текстове следва бъдат разглеждани ведно с условията за изискване 
на гаранции по Приложение № 9 към Типовото предложение. 

В изпълнение на т.3, изречение второ от Решение № 375 от 14.04.2011 г. на КРС, БТК 
внесе проект на текстове, с които в Типовото предложение се регламентират условията за 
изискване на обезпечения за вземания по индивидуални договори за взаимно свързване 
(Приложение № I към настоящото решение). В писмото БТК се позовава на мотиви, изложени в 
писмо с вх. № 04-04-129/12.04.2011 г. (Приложение № II към настоящото решение). В писмо вх. 
№ 04-04-129/12.04.2011 г. се съдържат данни търговска тайна, разпространението на които 
може да засегне интересите на БТК или негови контрагенти. Предвид изложеното, съответните 
части от писмото на БТК са закрити. 
 

Съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 7 от ЗЕС, КРС с решение, прието по реда на чл. 37 
от ЗЕС, при спазване на основните принципи на закона, заложени в чл. 5 и за постигане на 
целите по чл. 4 от същия закон, може да задължи предприятията да изменят типовите си 
предложения. 

След анализ на внесения от БТК проект на текстове, КРС счита, че текстовете следва да 
бъдат изменени и допълнени с оглед недопускане възможността тези условия да бъдат неясни 
и да бъдат в ущърб на развитието на конкуренцията на съответните пазари за терминиране на 
повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи и 
на генериране на повиквания в определено местоположение в обществени телефонни мрежи. 
КРС е на мнение, че са налице основания правилата за обезпечения да се прилагат по 
отношение и на двете страни в индивидуален договор за взаимно свързване. Също така, 
комисията счита, че текстовете не следва да въвеждат условия, които могат да се явят  
прекомерни за страните и по този начин да се затрудни или блокира процеса по договаряне и 
предоставяне на взаимно свързване. 

 
Предвид изложеното и с оглед  правомощията си по чл. 167, ал. 7 от ЗЕС, КРС задължава 

БТК да измени внесените текстове в съответствие с указанията на комисията, посочени и 
съответно мотивирани в Приложение № III към настоящото решение. 

 
 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен 

съд, като на основание чл. 35, ал. 6, т. 3 от ЗЕС обжалването на настоящото решение не спира 
неговото изпълнение. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Вяра Минчева)  
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