Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно приложението на
чл. 5 ал. 5 от Наредба № 1 от 19 декември 2008 г.за условията и реда за осъществяване на
достъп и/или взаимно свързване (Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.)
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Наредба № 1 за условията и реда за осъществяване на достъп
и/или взаимно свързване (Наредба № 1) за реализиране на услугите по взаимно свързване
предприятията следва да осигуряват необходимите технически съоръжения и програмни средства
в своите мрежи, като разходите по изграждането и поддържането на физическата свързаност се
поделят по равно между предприятията.
За правилното тълкуване и приложение на чл. 5, ал. 5 от Наредба № 1 са определящи
както текстът на разпоредбата, така и мотивите на КРС за приемането на тази норма. След
проведено първо обществено обсъждане на първия проект на наредба за взаимното свързване 1 ,
КРС е предвидила разпоредба за поделяне на разходите за изграждането и поддържането на
физическата свързаност 2 :
(5) За реализиране на услугите по ал. 1 предприятията следва да осигуряват
необходимите технически съоръжения и програмни средства в своите мрежи, като разходите
по осигуряването на физическата свързаност се поделят между предприятията, съобразно
обема на изходящия трафик от съответната мрежа. 3
Разпоредбата е предвидена с оглед задължението за всички предприятия при поискване
да договарят взаимно свързване, което налага разходите за физическата свързаност да се поемат
от двете страни. 4 Това е задължение за възстановяване на разходите от причинителите им – в
случая на взаимно свързвани мрежи, които обменят трафик в двете посоки разходите се
причиняват и от двете предприятия, поради което всяка мрежа следва да поеме част от разходите.
След второто обществено обсъждане на проекта на наредба, КРС приема аргументите в
постъпилото становище на заинтересована страна, което предлага разходите да се споделят по
равно. 5 Разпоредбата в нейния окончателен вид предвижда поделяне на разходите без оглед на
асиметрията в трафика, но е предвидена да уреди въпроса за споделянето на разходите при две
мрежи, които взаимно обменят повиквания. Окончателният текст на чл. 5, ал. 5 не променя
правилото, че причинителят(ите) на разходите трябва да заплатят за тях.
В общия случай линиите се ползват за терминиране на повиквания както в мрежата на
едното предприятие, така и в мрежата на другото предприятие, страни по договора за взаимно
свързване, като изграждането им е в интерес на двете страни. В някои случаи, линии за взаимно
свързване могат да се ползват само за еднопосочен трафик и да се изграждат по заявка само на
едната страна по договора без другата страна да заявява някоя услуга по взаимно свързване. Тъй
като в този случай съоръженията се изграждат и поддържат с цел предоставянето на услуги по
взаимно свързване, които се ползват само от едната страна, последната следва да заплати
изцяло направените разходи. Прилагане на условие в този смисъл в договорите за взаимно
свързване няма да противоречи на чл. 5, ал. 5 от Наредба № 1. В момента, в който съоръженията
започнат да се използват за двустранен обмен на повиквания правилото за споделяне на
разходите по чл. 5, ал. 5 от Наредба № 1 ще намери приложение.
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http://crc.bg/archive.php?id=525&lang=bg
В съответствие с § 1, т. 12 от Допълнителни разпоредби на Наредба №1 „физическа свързаност е
изграждане и поддържане на портове и линии за осъществяване на взаимно свързване”
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