Приложение към Решение № 226/16.02.2012 г. на КРС
ПРЕПИС!
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № …
от ……… 2012 г.

На основание чл. 30, т. 1 - т. 4, чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 166, чл. 167, ал. 1 и ал. 2,
чл. 168, чл. 169, чл. 170, ал. 4, чл. 173, чл. 174, ал. 1 и чл. 174, ал. 2, чл. 220, ал. 1 и чл. 220, ал.
2, т. 1 и т. 4 от Закона за електронните съобщения, във връзка с Методика за условията и реда
за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на
предприятия със значително въздействие върху пазара, приета с ПМС № 40 от 28 февруари
2008 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.), както и на основание чл. 150, ал. 1 и чл. 152, ал. 5 от
Закона за електронните съобщения и въз основа на извършения от Комисията за регулиране на
съобщенията анализ съгласно Приложение към настоящото решение, както и на основание чл.
35, ал. 6, т. 2 от Закона за електронните съобщения във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс,
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
I. Определя подпазар на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със
скорости до и включително 8 Mbit/s като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране.
ІІ. Съответният продуктов пазар е подпазарът на терминиращи сегменти на линии под
наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s, който включва всички линии под наем на
едро, независимо от използваната технология, при които: (1) една от крайните точки е
разположена в рамките на някой от 27-те административни областни центрове, а другата точка
е разположена в населено място, което се намира в рамките на административната област,
обслужвана от този център; (2) и двете крайни точки са разположени в рамките на областен
център или друго населено място (селищни линии под наем); (3) и двете крайни точки са
разположени в различни населени места, намиращи се в една и съща административна област.
Географският обхват на разглеждания съответен пазар е територията на Република България.
III. Определя „Българска телекомуникационна компания” АД за предприятие със
значително въздействие върху подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро
със скорости до и включително 8 Mbit/s.
IV. На съответния пазар по т. ІІ липсва ефективна конкуренция поради наличие на
предприятие със значително въздействие върху пазара.
V. Налага, продължава и изменя специфични задължения на „Българска
телекомуникационна компания” АД като предприятие със значително въздействие върху
подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s, както следва:
1. Задължение за достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и
съоръжения с оглед ползване на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем на
едро със скорости до и включително 8 Mbit/s”:
1.1. Продължава действието на наложените на „Българска телекомуникационна
компания” АД задължения, като определя същите, както следва:
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1.1.1. предоставяне на достъп до необходими мрежови елементи и съоръжения с оглед
ползване на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s”, независимо от използваната технология за предоставяне на наетия или
резервиран капацитет;
1.1.2. добросъвестно водене на преговори с предприятия, искащи достъп;
1.1.3. запазване на предоставения, преди налагане на настоящото задължение, достъп
с оглед ползване на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости
до и включително 8 Mbit/s”.
1.2. Определя по отношение на „Българска телекомуникационна компания” АД условия
във връзка със задълженията по т. V.1., както следва:
1.2.1 „Българска телекомуникационна компания” АД се задължава да осигури
възможност на заинтересованите предприятия за ползване на услуги на едро при неценови
условия и при срокове, които кореспондират с условията за предоставяне на услугите на
дребно, предлагани от „Българска телекомуникационна компания” АД. Услугите на дребно
могат да се предлагат на крайните потребители най-рано един месец след осигуряване на
възможност за ползване на съответните услуги на едро от заинтересованите предприятия при
условия, осигуряващи възможност за ефективна конкуренция, и след публикуване на
измененията в неценовите условия за ползване на услугите на едро, както и в сроковете за
тяхното предоставяне, в съответствие с наложеното на „Българска телекомуникационна
компания” АД задължение по т.1.2.4. и по т.1.2.5.;
1.2.2
„Българска телекомуникационна компания” АД се задължава да уведомява
писмено и мотивирано предприятията, с които води преговори за сключване на договор и
предоставяне на достъп с оглед получаване на услугата терминиращи сегменти на линии под
наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s и/или за получаване на услугата,
регламентирана във вече сключен договор, когато не може да сключи договора и/или да
предостави достъпа в срока и при условията, регламентирани респективно в действащата
нормативна уредба и/или определени в съответствие с наложените специфични задължения
или в сключения договор.
1.2.3 „Българска телекомуникационна компания” АД се задължава в срок до 6 (шест)
месеца от получаване на решението на Комисията за регулиране на съобщенията (комисията)
да определи срокове за предоставяне на достъп с оглед ползване на терминиращи сегменти на
линии под наем на едро със скорости до и включително 64 Kbit/s, над 64 Kbit/s до и
включително 8 Mbit/s, при спазване на следните изисквания:
а) сроковете за предоставяне на достъп следва да са с минимум 3 (три) дни по-кратки
от сроковете, в които „Българска телекомуникационна компания” АД предоставя линии под
наем на дребно съответно разпределени по скорости, както следва: до и включително 64 Kbit/s,
над 64 Kbit/s до и включително 8 Mbit/s, като последните се определят като средно аритметична
величина от сроковете, в които „Българска телекомуникационна компания” АД е предоставило
достъп с оглед ползване на 95% от линиите под наем на дребно, съответно разпределени по
посочените скорости, за предходната календарна година в съответствие със срока за
актуализиране по б. „в” по-долу.
б) сроковете за предоставяне на достъп по б. „а” обхващат периода от получаване на
съответна заявка от „Българска телекомуникационна компания” АД до осигуряване на
възможност за ефективно ползване на заявения терминиращ сегмент на линия под наем на
едро, представен в дни.
в) „Българска телекомуникационна компания” АД актуализира сроковете по б. „а”
ежегодно, най-късно до 31 януари на съответната календарна година
1.2.4 До определяне на сроковете в съответствие с т. V.1.2.3., „Българска
телекомуникационна компания” АД прилага максимални срокове за предоставяне на достъп с
оглед ползване на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s, както следва:
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Терминиращи сегменти на линии под наем
на едро със съответна скорост:

до и включително 64
Kbit/s

над 64 Kbit/s до и
включително 8
Mbit/s

Максимален срок за предоставяне на достъп,
дни

15

30

1.2.5 „Българска телекомуникационна компания” АД се задължава в срок до 1 (един)
месец от уведомяване за решението на комисията да определи срокове за отстраняване на
възникнали повреди на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s. Сроковете се актуализират ежегодно най-късно до 31 януари на
съответната календарна година, в съответствие с постигнатото от „Българска
телекомуникационна компания” АД средно време за отстраняване на повреди на линии под
наем на дребно, с аналогични характеристики, в предходната календарна година.
1.2.6 „Българска телекомуникационна компания” АД предоставя в комисията подробна
информация, въз основа на която са определени сроковете за предоставяне на достъп и за
отстраняване на повреди на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до
и включително 8 Mbit/s, 10 (десет) дни преди сроковете за актуализиране на тази информация,
в съответствие със специфичните задължения на „Българска телекомуникационна компания”
АД, определени в настоящото решение.
2. Задължение за прозрачност:
2.1. Продължава действието на наложеното на „Българска телекомуникационна
компания” АД задължение за прозрачност, като определя същото, както следва:
2.1.1. „Българска телекомуникационна компания” АД се задължава да публикува и
актуализира на официалната си страница в интернет и да предоставя при поискване от
заинтересованите предприятия информация, както следва:
2.1.1.1. Oписание на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем на едро със
скорости до и включително 8 Mbit/s” и на условията и сроковете за предоставяне на достъп с
оглед нейното ползване, в т.ч.:
а) приложими технически характеристики, в т.ч. интерфейси, скорости, стъпка на
предлаганите скорости, приемни изпитвания и др.
б) приложими стандарти и технически спецификации;
в) изисквания за качество и гарантирано качество на предоставяне на услугата,
включително гарантирана скорост и достъпност на услугата. Достъпността на услугата е
времето, изразено като процент от общото време на ползване на услугата, в което
предприятието гарантира, че услугата ще бъде достъпна за реално ползване;
г) процедури и срокове за предоставяне, включително срокове за отговор на заявки;
д) процедури и срокове и за прекратяване на предоставянето на услугата;
е) условия, процедури и срокове при промяна в техническите характеристики на
услугата, в т.ч. при промяна на скоростите, интерфейсите и други характеристики;
ж) срокове и процедури за отстраняване на повреди и за възстановяване на услугата и
нейното качество.
2.1.1.2. Цени за предоставяне на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем
на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s”, в срокове, определени при условията,
посочени в приложението към решението, включително условия за предоставяне и ползване на
отстъпки, когато е приложимо.
2.1.1.3. Други договорни условия за предоставяне на достъп с оглед ползване на
услугата:
а) отговорност при неизпълнение на условията и сроковете за предоставяне на достъп с
оглед ползване на услугата, включително обезщетения при неизпълнение на сроковете за
предоставяне на услугата и за отстраняване на повреди;
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б) минимален срок на договора;
в) условия за предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на
услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на
електронната съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на
качеството на услугата;
г) други стандартни условия на договора, в т.ч. условия за сключване и прекратяване на
договора, условия, уреждащи опазването на конфиденциалността на информацията в
сключените индивидуални договори, която следва да се счита за търговска тайна;
д) друга относима информация, необходима за предоставяне на достъпа и ползване на
услугата.
2.2.
„Българска телекомуникационна компания” АД се задължава да публикува
информацията по т. V.2.1.1. в срок до един месец от уведомяване за решението на комисията и
да я актуализира в срок до три работни дни от настъпване на промяна, относима към някое от
условията. Информацията следва да се актуализира и при дадени от комисията указания, на
основание чл. 167, ал. 2 от Закона за електронните съобщения в случай, че са дадени указания
относно степента на подробност на публикуваната информация.
2.3. „Българска телекомуникационна компания” АД се задължава да публикува и
информация по отношение за постигнато качество на услугата съобразно приложението към
настоящото решение.
3. Задължение за равнопоставеност:
Продължава действието на наложеното на „Българска телекомуникационна компания”
АД задължение за равнопоставеност като определя същото, както следва:
а) предоставянето на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем на едро със
скорости до и включително 8 Mbit/s” се осъществява при равностойни условия за сходни
обстоятелства, при които вече е предоставена услугата на други предприятия, предоставящи
еквивалентни електронни съобщителни услуги, включително и на свързани лица;
б) предоставянето на услуги и информация на предприятие, искащо услугата
„терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s”, се
осъществява при същите условия (ценови и неценови) и качество като тези, ползвани от
предприятието със значително въздействие върху пазара при предоставяне на собствени
услуги, както и предлагани от предприятието със значително въздействие на пазара на
свързаните с него лица и на предприятията, с които вече е сключен договор.
4. Ценови ограничения:
Налага ценови ограничения на „Българска телекомуникационна компания” АД при
предоставяне на услугата „терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s”, посочени в приложението към настоящото решение.
5. Отмяна на наложени специфични задължения:
Действащите задължения на подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем
на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s, които не са изрично продължени или изменени
с т. V.1.-4. от настоящото решение, се отменят.
VI. Подпазарът на терминиращи сегменти на линии под наем на едро над 8 Mbit/s не
подлежи на ex ante регулиране, тъй като не изпълнява кумулативно трите критерия за
определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране.
VII. Пазарът на магистрални сегменти на линии под наем на едро не подлежи на ex ante
регулиране, тъй като не изпълнява кумулативно трите критерия за определяне на съответен
пазар, подлежащ на ex ante регулиране.
VIII. Пазарът на линии под наем на дребно не подлежи на ex ante регулиране, тъй като
не изпълнява кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex
ante регулиране.
IX. Въз основа на направения анализ в приложението към настоящото решение,
комисията установи, че пазарите по т. VI, VII и VIII не покриват кумулативно трите критерия за
определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, поради което комисията
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отменя действащите задължения на „Българска телекомуникационна компания” АД на тези
пазари.
X. В срок до шест месеца от приемане на настоящото решение „Българска
телекомуникационна компания” АД няма право да прекратява сключените договори за ползване
на линии под наем на едро, сключени при условията на специфични задължения, действали
преди приемане на настоящото решение, както и да изменя условията на тези договори без
изрично съгласие на другата страна по договора.
XI. Разпорежда предварително изпълнение на настоящото решение.
Мотиви:
Съгласно разпоредбите на чл. 30 във връзка с чл. 150 от Закона за електронните
съобщения (ЗЕС) едно от основните правомощия на комисията е свързано с определяне,
анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел
да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция на съответния пазар. В
случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице
ефективна конкуренция, комисията определя предприятие или предприятия със значително
въздействие върху пазара и налага на това предприятие или предприятия специфични
задължения.
Съгласно §7 от ПЗР на ЗЕС наложените по реда на отменения Закон за
далекосъобщенията задължения на операторите със значително въздействие върху пазара,
свързани с предоставянето на линии под наем, се запазват до влизане в сила на решенията на
комисията, с които се налагат специфични задължения на предприятия, определени за такива
със значително въздействие върху съответния пазар по реда на този закон.
Предвид предоставените й правомощия и въз основа на подробно изложените в
извършения пазарен анализ аргументи (приложение към решението), комисията определи
подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s като подлежащ на ex ante регулиране. След като анализира същия,
комисията установи липсата на ефективна конкуренция на съответния пазар поради наличие на
предприятие със значително въздействие върху пазара. Вследствие на установените
конкурентни проблеми комисията определи специфичните задължения за предприятието със
значително въздействие, които счита, че следва да бъдат наложени, продължени и изменени с
цел осигуряване на условия за ефективна конкуренция. Конкретните мотиви на комисията се
съдържат в приложението към настоящото решение.
С настоящото решение комисията разгледа и подпазара на терминиращи сегменти на
линии под наем на едро със скорости над 8 Mbit/s, пазара на магистрални сегменти на линии
под наем на едро и пазара на линии под наем на дребно. В резултат на направения анализ,
комисията установи че разгледаните пазари не покриват кумулативно трите критерия, които
комисията следва да разгледа съгласно чл. 152, ал. 5 от ЗЕС. Комисията счита, че когато един
пазар бъде определен като пазар, който не подлежи на ex ante регулиране, са изпълнени
законовите изисквания за дерегулиране на същия. При условие, че по отношение на даден
пазар не могат да се приложат кумулативно трите критерия, посочени в чл. 152, ал. 5 от ЗЕС, то
този пазар не попада в обхвата на анализите, извършвани в рамките на компетентността на
комисията. На тези пазари няма основание да се изследва липсата или наличието на
ефективна конкуренция и да се определя предприятие със значително въздействие върху
пазара. С оглед на това, КРС счита, че не е налице необходимост за продължаване на
съществуващите задължения, наложени на „Българска телекомуникационна компания” АД при
действието на отменения Закон за далекосъобщенията на подпазара на терминиращи сегменти
на линии под наем на едро със скорости над 8 Mbit/s, пазара на магистрални сегменти на линии
под наем на едро и пазара на линии под наем на дребно.
Комисията счита, че „Българска телекомуникационна компания” АД следва да бъде
задължено в срок до шест месеца от приемане на настоящото решение да няма право да
прекратява сключените договори за ползване на линии под наем на едро, сключени при
условията на действащите специфични задължения, посочени в т. IX, както и да изменя
условията на тези договори без изрично съгласие на другата страна по договора. Този
преходен период ще осигури плавното преминаване към пълно дерегулиране на пазара на
линии под наем на дребно, на подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро
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над 8 Mbit/s и на пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро като ще
гарантира, че предприятията и крайните потребители, които ползват линии под наем няма да
бъдат необосновано засегнати.
По отношение на допуснатото предварително изпълнение на решението:
Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 6, т. 2 от ЗЕС, комисията включва разпореждане
за предварително изпълнение при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) при издаване на решения за определяне и анализ на съответни пазари, за
определяне на предприятия със значително въздействие на съответен пазар, за налагане на
специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар и за
налагане на временни задължения. Видно от нормата на чл. 60, ал. 1 от АПК в
административния акт може да се включи разпореждане за предварително изпълнение, когато
това се налага с цел защита на важни държавни и обществени интереси, при опасност да бъде
осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
В приложението към настоящото решение комисията подробно е изследвала наличието
и на трите критерия за определяне на подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем
на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s като съответен пазар, подлежащ на ex ante
регулиране:
• наличие на високи и непреходни структурни, правни или регулаторни бариери за
навлизане на пазара;
•

липса на възможност за стимулиране и развитие на конкуренцията;

• недостатъчна ефективност на конкурентното право за преодоляване на бариерите и
за възстановяване на конкуренцията на съответния пазар.
Kомисията е установила тяхното кумулативно наличие, което е основание подпазарът
на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s
да бъде определен като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране.
В резултат на извършения пазарен анализ, имащ за цел да оцени наличието на
предпоставки, възпрепятстващи ефективната конкуренция на разглеждания подпазар на
терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s, и
вземайки предвид изводите, направени при анализа на всеки един от разгледаните критерии, а
именно:
• високия пазарен дял на „Българска телекомуникационна компания” АД (59,1% на
база брой линии);
• наличието на традиционна инфраструктура, изградена от историческото
предприятие, която не може лесно да се дублира, както и на значителни невъзстановими
разходи при евентуалното напускане на пазара;
• икономиите от мащаба
телекомуникационна компания” АД;

и

обхвата,

от

които

се

възползва

„Българска

• наличието на вертикална интеграция (фактът, че при липса на регулаторни мерки,
вертикалната интеграция на „Българска телекомуникационна компания” АД, заедно с контрола
върху инфраструктурата, която е трудно да бъде дублирана, може да предотврати навлизането
на нови предприятия на пазара и да окаже негативно влияние върху конкуренцията на пазарите
надолу по веригата);
• липсата на предприятия, които имат възможност чрез своята покупателна
способност да окажат въздействие върху цените на разглежданите услуги и пазарната позиция
на „Българска телекомуникационна компания” АД;
•

липсата на потенциална конкуренция на пазара.

Комисията стигна до заключението, че следва да определи „Българска
телекомуникационна компания” АД за предприятие със значително въздействие върху
подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и
включително 8 Mbit/s. С оглед на това, комисията счита за необходимо да бъдат наложени,
съответно продължени и изменени, обосновани и пропорционални специфични задължения,
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които да преодолеят идентифицираните конкурентни проблеми на съответния пазар и да
осигурят условия за ефективна конкуренция и възможност за крайните потребители да
извличат максимална полза от качеството и цените на ползваните електронни съобщителни
услуги.
С оглед обосноваността на разпореждането за предварително изпълнение на
настоящото решение комисията отбелязва следното:
„Българска телекомуникационна компания” АД има висок пазарен дял (59,1% на база
брой линии) и към това се прибавят други фактори, обосноваващи неговото значително
въздействие на подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости
до и включително 8 Mbit/s. Наличието на значително въздействие на даден пазар означава, че
предприятието се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция на
икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо
от конкуренти, потребители и крайни потребители. Това качество води до необходимостта от
налагане на специфични задължения, които да регулират неговото поведение с цел постигане
на целите на действащия закон. Без регулаторна намеса това не може да бъде постигнато,
защото предприятието може да определя своето поведение до съществена степен независимо
от своите конкуренти, което в крайна сметка е във вреда на крайните потребители.
Комисията счита, че е налице особено важен обществен интерес, който се изразява в
необходимостта от ефективното изпълнение на наложените специфични задължения от страна
на „Българска телекомуникационна компания” АД като предприятие със значително
въздействие върху съответния пазар, за да се подобри конкуренцията и да се защитят
интересите на крайните потребители. Неприлагането на наложените специфични задължения
от страна на „Българска телекомуникационна компания” АД ще засегне особено важни
обществени интереси, доколкото ще е налице значителен период от време, в който няма да
бъде осигурена възможност за предприятията да развиват дейност в условията на конкурентна
среда, респективно крайните потребители няма да имат възможност да се възползват от пониски цени на услугата линия под наем. Предприятията, ползващи услугите на едро, предмет
на настоящото решение, ще бъдат принудени да заплащат неоправдано високи цени за
терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s,
което може като краен резултат да ги изтласка от пазара на предоставяне на линии под наем на
дребно.
КРС счита, че при липса на предварително изпълнение на настоящото решение е
налице опасност да бъде осуетено изпълнението на административния акт. Предвидените
регулаторни задължения ще бъдат приложими за определен период за в бъдеще и принципно
подлежат на преразглеждане на всеки три години, съгласно чл. 157а, т. 1 от ЗЕС. При липса на
предварително изпълнение и при жалба срещу решението от неговите адресати, ефективно ще
се осуети изпълнението на предвидените специфични задължения, които няма да се прилагат
за времето на висящия спор за законосъобразността на решението на комисията. По същество,
наложените задължения изискват тяхното незабавно прилагане, за да се адресират
идентифицираните конкурентни проблеми. Поради тази причина, липсата на предварително
изпълнение на решението ще обезсмисли голяма част от задълженията, които при късно
прилагане няма да проявят целения ефект. Самата правна рамка на действащия закон
предполага цикличност и преразглеждане на задълженията на определени периоди, което не
може да бъде осъществено без предварително изпълнение на решенията на комисията.
Комисията счита, че е налице и особено важен държавен интерес, който се изразява в
необходимостта от изпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз
(ЕС), което задължава комисията да разпореди предварително изпълнение на своите решения,
свързани с имплементирането на Европейската регулаторна рамка. Съгласно чл. 4(1) от
Директива № 2002/21/ЕО, държавите-членки са длъжни да гарантират, че до приключване на
обжалването, решението на националния регулаторен орган остава в сила, освен ако не са
приложени временни мерки в съответствие с националното законодателство. С други думи,
преценката за особено важните интереси, които следва да бъдат защитени с решенията на
комисията, е направена на ниво ЕС и е закрепена със задължителна разпоредба на Директива
№ 2002/21/ЕО. В по-широк аспект, предварителното изпълнение на решенията на комисията
гарантира, че ще се постигне една от задачите на комисията, съгласно чл. 8 от Директива №
2002/21/ЕО – да се допринася за развитието на вътрешния пазар на ЕС. Липсата на
предварително изпълнение на решенията на комисията, при положение, че решенията на
останалите европейски регулатори имат предварително изпълнение, ще има прекия ефект на
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парцелиране на вътрешния пазар, поради създаване на различни условия за предоставяне на
електронни съобщителни мрежи и услуги на българския пазар.
Разпоредбата на чл. 35, ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК е единственият
правен механизъм за изпълнение на задължението по чл. 4(1) от Директива № 2002/21/ЕО. От
тази гледна точка, комисията счита че е налице особено важен държавен интерес от
изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от чл. 288(3) от Договора за
функциониране на Европейския съюз във връзка с чл. 4(1) от Директива № 2002/21/ЕО, което
може да бъде постигнато само с разпореждане на предварително изпълнение на настоящото
решение.
Гореизложените аргументи по отношение на необходимостта са еднакво валидни и за
необходимостта от предварително изпълнение на частта от решението, с която се отменят
специфични задължения на „Българска телекомуникационна компания” АД. Предварителното
изпълнение ще гарантира, че „Българска телекомуникационна компания” АД е освободено от
регулаторна тежест, която е необоснована с оглед направените констатации от анализа.
Действието на специфичните задължения за времето на съдебния спор би означавало, че
„Българска телекомуникационна компания” АД не може да определя свободно поведението си в
съответствие с други приложими закони и по-специално правото на конкуренцията, с което да
бъде поставено в равностойно положение със своите конкуренти на пазари, за които анализът
на комисията е показал, че не подлежат на регулиране ex ante и се характеризират с ефективна
конкуренция.
Предварителното изпълнение е необходимо и по отношение на преходния период
между преминаването от регулиран пазар към дерегулация. Разделянето на пазара на едро на
линии под наем на терминиращи и магистрални сегменти се прави с настоящото решение,
което ще изисква преходен период, през който да се гарантира, че точната граница между
пазарите и обхвата на наложените задължения е изцяло разбрана от всички пазарни
участници. Наложеното задължение за преходен период е пряко обвързано с наложените
задължения на „Българска телекомуникационна компания” АД и като акцесорно задължение не
може да съществува от останалата част от решението. Поради тази причина гореизложените
мотиви във връзка с необходимостта от разпореждане на предварително изпълнение са
еднакво валидни и по отношение на т. X от настоящото решение.
С оглед всичко гореизложено комисията счита, че са налице основания по чл. 60, ал. 1
от АПК, които обосновават необходимостта от разпореждане на предварително изпълнение на
настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен
съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Веселин Божков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Минчева)
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