КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 1094
от 1 декември 2011 г.

На основание чл. 151, ал. 3 от Закона за електронните съобщения във връзка с
Решение № 858 от 01.09.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и на
основание чл. 151, ал. 2 от Закона за електронните съобщения,
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема резултатите от обществено обсъждане, открито с Решение № 858 от
01.09.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
2. Приема проект на решение за определяне на пазара на терминиране на гласови
повиквания в индивидуални мобилни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante
регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на
съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху
съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия, съгласно
приложението.
3. Открива процедура по обществено обсъждане на проекта по т. 2.
4. Проектът по т. 2 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на
съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в
един национален ежедневник.
5. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението
за откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 2 в национален
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по
изготвения проект.
6. Проектът по т. 2 да се предостави за становище на Комисията за защита на
конкуренцията, като становището следва да се представи на Комисията за регулиране
на съобщенията в срок до тридесет дни от получаване на проекта.
Мотиви: В съответствие с разпоредбата на чл. 151, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения, със свое Решение № 858 от 01.09.2011 г., Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС/комисията) откри процедура по обществено
обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на
терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.
В резултат на проведеното обсъждане постъпиха становища от заинтересованите
предприятия, които повдигат редица важни въпроси, относно предложените с проекта
мерки. Предвид посоченото, бе необходимо допълнително технологично време за

обработване на резултатите от общественото обсъждане и съответно подготовката на
изменен проект на решение на КРС.
КРС отчита, че е необходимо окончателното решение на комисията да бъде
прието и съобщено на заинтересованите страни преди началната дата на прилагане на
съответните наложени специфични задължения на предприятията. В тази връзка, КРС е
на мнение, че е налице необходимост да бъде предложено изменение в проекта на
ценовите ограничения на цените за терминиране, което изменение обхваща както
началната дата на прилагане на ограниченията, така и конкретната стойност на
ценовото ограничение от първата стъпка на графика за поетапно намаление на цените.
КРС счита, че описаното изменение в проекта е съществено и това обосновава
необходимостта от провеждане на ново обществено обсъждане на същия.
В настоящия проект са отразени постъпилите становища в рамките на
общественото обсъждане, открито с Решение № 858 от 01.09.2011 г. на комисията.
Предвид гореизложеното, с настоящото решение комисията открива процедура
по обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на
пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи,
съобразно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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