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РЕШЕНИЕ № 1601 

 
                                                      от 09 декември 2010 г. 

 
 
 

На основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 36, ал. 1-3 от Закона за електронните 
съобщения, 

 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 

 1. Приема проект на Решение за изменение на Правила за условията и реда за 
предоставяне на услугата "избор на оператор" (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 
14.11.2008 г.), съгласно приложението към настоящото решение. 
 2. Открива процедура на обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения на проекта по т. 1.  
 3. Проектът по т. 1 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. 
 4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален 
ежедневник. В този срок заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от 1 от Закона за електронните 

съобщения (ЗЕС) предприятията, предоставящи обществени телефонни мрежи и/или услуги 
със значително въздействие върху пазарите на дребно, осигуряват на абонатите си достъп 
до обществените телефонни услуги на предприятията, чиито мрежи са взаимно свързани: 

1. за всяко повикване посредством код за избор (достъп), и/или 
2. на абонаментна основа. 
Реда и условията за предоставяне на услугата „избор на оператор” са определени в 

Правила, приети от  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисията) на 
основание чл. 135, ал. 3 от ЗЕС.  

„Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) е предприятие със значително 
въздействие върху съответните пазари на дребно и с оглед наложените специфични 
задължения на БТК, свързани с предоставянето на услугата „избор на оператор”, 
предприятието следва да включи условията за предоставянето на тази услуга в Типовото си 
предложение за сключване на договор за взаимно свързване (Типово предложение). 

При разглеждане на внесения от  БТК проект на Типово предложение (вх. № 04-04-
216/7.05.2009 г.), КРС установи, че предприятието може да предоставя услугата „избор на 
оператор” на абонаментна основа само в три възможни варианта: национални повиквания, 
международни повиквания и всички повиквания.  

С оглед изясняване на обстоятелствата, които обосновават това предложение на 
БТК и предвид разпоредбата чл. 6, ал. 1 от Правилата за условията и реда за предоставяне 
на услугата "избор на оператор" (Правилата), с Решение № 633/16.06.2009 г. на комисията 
от БТК бе изискано да представи допълнителна информация за причините, поради които 
няма възможност да предоставя възможност за предоставяне на всяко от повикванията, 
посочени в чл. 5 от Правилата, поотделно при „избор на оператор” на абонаментна основа.  

В изпълнение на Решение № 633/16.06.2009 г. на КРС, БТК внесе допълнителна 
информация, писмо, вх. № 04-04-564/24.09.2009 г. В отговора на  БТК се посочва, че 
услугата „избор на оператор” на абонаментна основа се конфигурира като услуга в 



 2

абонатния профил с три възможности, съгласно стандартната функционалност на софтуера 
на цифровите централи – избор на оператор за всички повиквания, към географски и 
негеографски номера в национални мрежи с префикс „0” и/или към международни номера с 
префикс „00”. Предприятието е представило и данни за стойността на софтуера в 
цифровите централи, необходим за предоставяне на услугата „избор на оператор”. 

На следващо място, БТК отбелязва, че абонатите могат да използват успоредно с 
„избор на оператор” на абонаментна основа и услугата „избор на оператор” за всяко 
повикване, без значение на вида повикване, чрез избиране на съответния код за избор на 
оператор.  

След анализ на събраната информация комисията счита, че са налице технологични 
ограничения по отношение на БТК да предоставя услугата „избор на оператор” на 
абонаментна основа, съобразно изискванията на чл. 6, ал. 1 от Правилата.  Комисията 
счита, че промяна във функционалността на мрежата на БТК би била непропроционална 
мярка, спрямо целения резултат. Комбинирането на повикванията при реализиране на 
услугата „избор на оператор” на абонаментна основа не се явява ограничаващо за 
абонатите условие, тъй като е налице възможност, съобразно посоченото в чл. 9 от 
Правилата, да ползват успоредно с услугата „избор на оператор” на абонаментна основа и 
услугата „избор на оператор” за всяко повикване. По този начин на абонатите може да бъде 
осигурена възможност да осъществяват повикванията, посочени в чл. 5 от Правилата, чрез 
услугата „избор на оператор” заедно или поотделно.  

На следващо място, КРС счита, че промяната във функционалността на мрежата на 
БТК е свързана със значителни инвестиции и това обстоятелство може да се отрази и върху 
цената на едро за ползване на съответната услуга. 

Комисията извърши и проучване на опита в държавите-членки на Европейския съюз 
по отношение на възможностите за комбиниране на повикванията при реализиране на 
услугата „избор на оператор” на абонаментна основа. Проучването установи, че подобни 
конфигурации от повиквания са допустими при прилагане на услугата в  Португалия, 
Ирландия, Гърция, Испания, Италия и др. В тази връзка, с изменението в правилата няма да 
се стигне до отклонения от регулаторната рамка, чието спазване следва да се контролира от 
КРС.   

Предвид посоченото комисията счита, че е необходимо да бъде изменена 
разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Правилата с оглед допускане на възможността за 
комбинирането на повикванията при реализиране на услугата услугата „избор на оператор” 
на абонаментна основа и осигуряване на реална възможност за предоставяне на услугата 
на едро.  

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния 
административен съд. 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                       (Неда Койчева) 
 
 
 
                    Директор на дирекция “Правна”: 

                                    (Неда Койчева) 
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