Позиция на Комисия за регулиране на съобщенията относно прилагането на Решение №
356/23.06.2016 г. и Решение № 357/23.06.2016 г.
В Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) постъпи запитване във връзка
с изпълнението на Решение № 356/23.06.2016 г. и Решение № 550/20.10.2016 г.
Запитването касае цените за терминиране, които предприятията следва да прилагат,
когато терминират повикване генерирано от абонат на предприятие със седалище и място на
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дейност в държава извън ЕС и ЕИЗ , който е в роуминг в мобилна мрежа на предприятие в държава
от ЕС и ЕИЗ и следва ли в този случай да се прилагат определените от предприятията цени за
терминиране на повиквания с произход от държава извън ЕС и ЕИЗ или определените с Решение
№ 550/20.10.2016 г. цени, които се отнасят за терминиране на национални повиквания и такива с
произход държави от ЕС и ЕИЗ. Тъй като описаният случай е валиден и за терминиране в мобилни
мрежи, то изразената по-долу позиция на КРС е приложима и за адресатите на Решение №
357/23.06.2016 г. и Решение № 585/24.11.2016 г.
В т. VIII.5.5 на Приложението към Решение № 356/23.06.2016 г. (стр. 201), съответно т.
VII.5.4.4.2 на Приложението към Решение № 357/23.06.2016 г. (стр. 167), КРС изрично е уточнила,
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че „когато предприятията в съответствие с Препоръката ITU-T E.157 могат да определят
произхода на повикването по: кода на държавата или по идентификационния код на мобилната
мрежа или съответно географския код при фиксираните мрежи или по конкретен национален
номер, предоставен на клиента, предприятията следва да таксуват трафика по приложимата
за съответно направление цена”.
Предвид посоченото, за определяне произхода на повикването следва да се използва Аномера и таксуването на трафика да се извършва по приложимата за съответното направление
цена. По отношение на трафика, който не съдържа информация за произхода на повикването или
същата не може да бъде определена, предприятието може да прилага цена за терминиране на
повиквания без идентификация на линията на викащия (CLI), определена при условията на
търговско договаряне и в изпълнение на изискванията на задължението за прозрачност.
Във връзка с гореизложеното и предвид т.V.6.5. от Решение № 356/23.06.2016 г. и т.V.5.4
от Решение № 357/23.06.2016 г., КРС счита, че за описания в запитването случай, предприятията
могат да прилагат цени за терминиране, определени съгласно постигнатите договорености.
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