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Комисия за регулиране на 
съобщенията (КРС) 

ул. „Гурко“ № 6 
1000 София  
България 

На вниманието на: 
Г-н Веселин Божков  
Председател 

Факс: +359 2 986 76 13 

Уважаеми г-н Божков, 

Относно:  Решение на Комисията относно преписка BG/2012/1357: 
Изменение на корективни мерки на пазарите на едро на 
терминиране на повиквания в определено местоположение на 
обществени телефонни мрежи и на пазарите на едро на 
терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни 
мрежи в България 

Член 7, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО: без бележки  

I. ПРОЦЕДУРА  

На 17 юли 2012 г. Комисията регистрира нотификация от българския национален 
регулаторен орган — Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)1 — относно 
изменение на корективни мерки на пазарите на едро на терминиране  на 
повиквания в определено местоположение на обществени телефонни мрежи2 и на 
пазарите на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни 
мрежи

3 в България. 

                                                   

1  Съгласно член 7 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 
2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги 
(Рамкова директива), OВ L 108, 24.4.2002 г, стр. 33, изменена с Директива 2009/140/ЕО, 
OВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37 и Регламент (ЕО) № 544/2009, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 12. 

2
  Съответстващи на пазар 3 в Препоръка 2007/879/ЕО на Комисията от 17 декември 2007 г. 
относно релевантните пазари на продукти и услуги от сектора на електронните съобщения, 
подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Препоръка за релевантните пазари), ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 65. 

3  Съответстващи на пазар 7 в Препоръката за релевантните пазари. 
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Националната консултация4 бе проведена от 9 февруари 2012 г. до 12 юли 2012 г. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТОМЯРКАТА 

II.1. Контекст 

В своя втори преглед на пазара5 относно пазара на терминиране на гласови 
повиквания в определено местоположение на обществени телефонни мрежи КРС 
определи 20 отделни пазара на терминиране на гласови повиквания. Исторически 
доминиращият оператор („Българска телекомуникационна компания“ АД, БТК) и 
19 алтернативни мрежови оператори (АМО) бяха определени като притежаващи 
значително въздействие върху пазара (ЗВП).  

КРС наложи на всички оператори със ЗВП задължения за достъп, прозрачност, 
недопускане на дискриминация и контрол на цените. Освен това КРС наложи на 
историческия оператор задължение за публикуване на типово предложение и 
разделно счетоводство.  

В своя втори пазарен преглед6 на пазарите на терминиране на гласови повиквания 
в индивидуални мобилни мрежи КРС определи три отделни пазара на терминиране 
на гласови повиквания и всичките три оператора7 на мобилни мрежи бяха 
определени като притежаващи ЗВП.  

КРС наложи на всичките трима оператори със ЗВП задължения за достъп, 
прозрачност, недопускане на дискриминация и контрол на цените. В допълнение 
КРС наложи на Mobiltel и Cosmo Bulgaria Mobile задължение за разделно 
счетоводство.  

II.2. Нотифицирана проектомярка 

Целта на тази нотификация е уточняване на формата и на счетоводната методика 
за изпълнение на съществуващите задължения на оператора със ЗВП за разделното 
счетоводство, наложено на БТК по отношение на пазарите на терминиране във 
фиксирани мрежи и на Mobiltel и Cosmo Bulgaria Mobile по отношение на пазарите 
на терминиране в мобилни мрежи.  

При методологията за разпределяне на разходите, активите, пасивите и приходите 
операторите със ЗВП следва да използват подход за разпределяне на разходите за 
услуги на едро и дребно, одобрен от КРС, въз основа на принципа на причинно-
следствената връзка, или т.нар. оценка на разходите на база на дейността (ABC 
метод). 

Задължението за разделно счетоводство само по себе си беше вече наложено в 
течение на предходните прегледи на пазара. Нотифицираната проектомярка ще 
позволи на КРС да наблюдава спазването на задължението за недопускане на 

                                                   

4  В съответствие с член 6 от Рамковата директива. 

5  BG/2012/1317, SG-Greffe (2012) 8276. 

6 
 BG/2012/1318, SG-Greffe (2012) 8287. 

7  Mobiltel, Cosmo Bulgaria Mobile и БТК. 
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дискриминация и установяването, в зависимост от случая, на евентуално 
практикуване на кръстосано субсидиране или хищническо ценообразуване.  

По-конкретно, основните цели на КРС с нотифицираната понастоящем 
проектомярка трябва да гарантират: 

 

а) надлежно изпълнение на задълженията за прозрачност, наложени преди 
това, за равнопоставеност и липса на антиконкурентно кръстосано 
субсидиране от предприятията със ЗВП; 

б) че цените, прилагани от предприятията със ЗВП, не са прекалено високи и 
следователно предприятията със ЗВП не възпрепятстват навлизането на 
нови участници на пазара; 

в) че цените, прилагани от предприятията със ЗВП, не са прекалено ниски и 
следователно предприятията със ЗВП не намаляват стимулите за навлизане 
на пазара;  

г) че цените за услугите съответстват на разходите за предоставянето им;  
д) прозрачността при предоставянето на услуги на пазари, които подлежат на 

регулиране ex ante; 
е) осигуряване на достатъчна счетоводна информация, детайлизирана по 

необходимия начин, която да осигурява възможност за установяване на 
наличие или липса на хищническо ценообразуване, ценови натиск, или 
антиконкурентно кръстосано субсидиране при предоставяне на услуги от 
предприятия със ЗВП;  

ж) наличност на необходимите данни за установяване на ефективността при 
предоставянето на различните услуги на едро и на дребно.  

III. БЕЗ БЕЛЕЖКИ 

Комисията проучи нотификацията и няма бележки8. 

В съответствие с член 7, параграф 7 от Рамковата директива КРС може да приеме 
проектомярката, като в такъв случай следва да съобщи за това на Комисията. 

Становището на Комисията по отношение на тази конкретна нотификация не 
засяга становището, което тя може да приеме спрямо други нотифицирани 
проектомерки. 

Съгласно точка 15 от Препоръка 2008/850/ЕО9 Комисията ще публикува 
настоящия документ на своя уебсайт. Комисията не счита съдържащата се в него 
информация за поверителна. Приканваме Ви да уведомите Комисията10 в срок от 
три работни дни след получаването му дали считате, че в съответствие с правилата 
на ЕС и с националните правила за търговската тайна настоящият документ 

                                                   

8  В съответствие с член 7, параграф 3 от Рамковата директива. 

9 Препоръка 2008/850/ЕО на Комисията от 15 октомври 2008 г. относно уведомленията, 
сроковете и консултациите, предвидени в член 7 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги, OВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 23. 

10 Вашето искане следва да бъде изпратено или по електронна поща на адрес: CNECT-
ARTICLE7@ec.europa.eu или по факс: +32 2 298 87 82. 
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съдържа поверителна информация, която желаете да бъде заличена преди 
публикуването

11. В случай на такова искане то следва да бъде обосновано. 

С уважение, 
За Комисията  
Robert Madelin 
Генерален директор 

 

                                                   

11  Комисията може да информира обществеността за резултатите от своята оценка преди 
изтичането на този тридневен срок. 


