Приложение към Решение № 631/ 30.08.2013 г. на КРС
І. УКАЗАНИЯ ПО УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТИПОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Текстът на т. 4.1.3 да се измени, както следва:
„4.1.3. ОП има забава при плащането на повече от една дължима сума в рамките на шестмесечен
период, произтичаща от други договори за ползване на услуги на едро от БТК.”
Мотиви: Направената корекция конкретизира условията, при които ОП изпада в забава, вместо
текста, който изисква гаранция при просрочени плащания по принцип. Предложеният нов текст
съответства на указанията на КРС по раздел XX. Обезпечения в основното тяло на типовото
предложение за взаимно свързване на БТК (Приложение V към Решение №1098/2011г).
2. След т. 4.3, се създава нова точка със следното съдържание:
„По всяко време на действие на договора ОП може да поиска от БТК актуализация на размера на
обезпечението в случаите, когато ползването на услугата се намали спрямо нивото, въз основа на
което е определен размерът на обезпечението по т. 4.2. В случай, че обезпечението се актуализира
чрез предоставяне на нова парична или банкова гаранция, БТК връща вече предоставена такава в
седемдневен срок от предоставянето на новата банкова или парична гаранция.”
Мотиви: КРС счита, че съблюдавайки принципа на равнопоставеност, и на ОП, също следва да
бъде предоставена възможност да поиска от БТК преразглеждане на обезпечението, съобразно
реалното потребление на услугата.
3. Точка 4.4 става т.4.5 и се изменя, както следва:
„Предоставената гаранция може да бъде задържана от БТК за срок от 6 (шест) месеца, като БТК
може да иска нейното продължаване със същия срок. Това право може да бъде упражнявано до
прекратяване на договора. БТК има право да се удовлетвори от предоставените обезпечения при
наличие на забава в плащанията по настоящия договор и до размера на тези плащания, ведно с
дължимата законна лихва за периода на забавата ”
Мотиви: Точката следва да се преномерира, тъй като се създава нова точка след т.4.3. КРС
счита, че за нови договори този срок следва да е не повече от 6 месеца, тъй като при нови
договори рискът от несъбираемост на вземанията е обикновено свързан с липсата на
установени търговски отношения с контрагента. В случай на закъсняло плащане от страна на
нов контрагент, в рамките на посочените 6 месеца, е налице възможност да се поиска ново
обезпечение. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Процедури по обслужване на заявления за
предоставяне и прекратяване на услугата “отдаване на абонатни линии под наем на
едро” II. Прекратяване на услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” от
типовото предложение Минималният срок за ползване на Услугата от Оператора за всяка
линия е 6 (шест) месеца, поради което КРС счита, че срокът за задържане на банковата или
парична гаранция следва да бъде същият, като срокът за ползване на услугата.
4. Точка 4.5, става т. 4.6 и се изменя, както следва:
В изречение първо изразът „от датата на искането на БТК ” се заменя с „от датата на получаване
на искането на БТК”
Мотиви: Точката следва да се преномерира, тъй като т.4.4, става т.4.5. Промяната се налага
от обстоятелството, че ОП следва да бъде надлежно уведомено за искането на БТК, като в
рамките на краткия срок от 15 (календарни) дни, същото да има възможността да предостави
съответната гаранция. КРС счита, че за да е налице искане, то същото трябва да достигне до
адресата, който следва да го изпълни. Противното, би довело до възможността искането, да
бъде формално направено на определена дата, но да достигне до ОП в последния възможен
(петнадесети) ден, което от своя страна би поставило ОП в обективна невъзможност да
изпълни задължението си за внасяне на гаранция.
5. Втората забележка под таблицата в т. 7 на предложеното от БТК ново Приложение №7 към
Типовото предложение за отдаване на абонатни линии под наем на едро „ **Цените са валидни
при предоставяне на услугата за бизнес абонати” следва да отпадне.
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Мотиви: Забележката не е относима, защото цените, представени в таблицата на т.7 на
Приложение №7 са приложими при предоставяне на услугата отдаване на абонатни линии под
наем на едро посредством SIP свързаност на конкурентни алтернативни предприятия, а не на
бизнес абонати. КРС счита, че е некоректно БТК да поставя условия на ползвателя на услугата
на какви свои абонати (на дребно) да предоставя линията.
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