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      К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А   С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 
                                            Проект 
 
 

РЕШЕНИЕ № …. 
от …………. 2010 г. 

 
 
На основание чл. 150, ал. 1  във връзка с чл. 30, т.4 и чл. 35, ал. 6, т. 2 от Закона за 
електронните съобщения, във връзка с Методика за условията и реда за определяне, 
анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия 
със значително въздействие върху пазара, приета с ПМС № 40 от 28 февруари 2008 г. 
(Обн. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.) и въз основа на извършения от Комисията за 
регулиране на съобщенията анализ съгласно Приложение към настоящото решение
  
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

І. Пазарът на национални транзитни услуги в обществена фиксирана 
телефонна мрежа в Република България не подлежи на ex-ante регулиране, тъй като 
не изпълнява кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, 
подлежащ на ex ante регулиране. 

 
ІІ. 1. Отменя задълженията, наложени по реда на Закона за 

далекосъобщенията (отм.) на „Българска телекомуникационна компания” АД, 
относно предоставянето на  национални транзитни услуги.  

2. Предвид обстоятелството, че нито едно предприятие не се е възползвало от 
предоставянето на национални транзитни услуги от „Българска телекомуникационна 
компания” АД, с настоящото решение не се определя преходен период за 
преуреждане на отношенията по договорите за взаимно свързване. 

 
Мотиви: Съгласно разпоредбите с чл. 150, ал. 1 във връзка с  чл. 30, т. 4 от 

Закона за електронните съобщения едно от основните правомощия на Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС, комисията) е свързано с определяне, анализ и 
оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел 
да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция на съответния 
пазар. В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не 
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е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятие или предприятия 
със значително въздействие върху пазара и налага на това предприятие или 
предприятия специфични задължения.  

Във връзка с тези свои правомощия и въз основа на подробно изложените в 
извършения пазарен анализ мотиви (приложение към решението) КРС определи, че 
пазара на национални транзитни услуги в обществена фиксирана телефонна мрежа в 
Република България не подлежи на ex-ante регулиране. След като анализира 
посочения пазар, комисията установи, че по отношение на него не се изпълняват 
кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex-ante 
регулиране. В тази връзка за този пазар не е налице основание да се изследва липсата 
или наличието на ефективна конкуренция.  

 
 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния 

административен съд, като на основание чл. 35, ал. 6, т. 2 от ЗЕС обжалването на 
настоящото решение не спира неговото изпълнение. 

 
 
 
 

 
                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
           ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                  (Ангелина Ситарска) 
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