КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 376
от 01 март 2012 г.
На основание чл. 167, ал. 7 във връзка с чл. 37, ал. 1-3 от Закона за електронните
съобщения,
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на решение за одобрение със задължителни указания за изменение на
внесения с писмо вх. № 04-04-197/18.05.2011 г. и допълнен с писмо вх. № 04-04-197/24.11.2011 г.
от „Българска телекомуникационна компания” АД проект на Типово предложение за достъп до
пасивна инфраструктура, съгласно приложението към настоящото решение.
2. Открива процедура на обществени консултации по реда на чл. 167, ал. 7 във връзка с чл.
37 от Закона за електронните съобщения на проекта на решение по т. 1.
3. Проектът на решение по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране
на съобщенията в интернет.
4. Съобщение за откриване на процедурата за обществени консултации по т. 2 да се
публикува в един национален ежедневник.
5. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за
откриване на процедурата за обществени консултации в национален ежедневник. В този срок
заинтересованите лица могат да представят писмени становища по приетия проект.
Мотиви: С Решение № 246 от 22.02.2011 г. на Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС/ комисията) са продължени и изменени специфичните задължения на „Българска
телекомуникационна компания” АД (БТК) за предоставяне на достъп до пасивна инфраструктура и
на предприятието е наложено задължение за изготвяне и публикуване на Типово предложение за
достъп до пасивна инфраструктура (Типово предложение) с определено минимално съдържание.
В изпълнение на Решение № 246 от 22.02.2011 г., с писмо вх. № 04-04-197/18.05.2011 г., БТК
внесе проект на Типово предложение, който следва да бъде разгледан и одобрен от КРС след
провеждане на обществени консултации.
С писмо изх. № 04-04-353/19.10.2011 г. КРС изисква от БТК допълнение на Типовото
предложение с оглед постигане на съответствие на внесения проект с определеното в Решение №
246 от 22.02.2011 г. минимално съдържание на Типовото предложение. С посоченото писмо КРС
изиска от БТК и документи, доказващи разходите за услугата „съгласуване на работен проект”, както
и информация във връзка с изпълнение на задълженията на предприятието по т. V.Б.1.4.3 и
V.Б.1.4.4. от Решение № 246 от 22.02.2011 г.
С писмо вх. № 04-04-197/24.11.2011 г. БТК внесе допълнение на Типовото предложение в
отделни негови части, съобразно изискванията на КРС. Наред с посоченото, БТК предостави и
информация за изисканите разходи и данни за развитието на каналната си мрежата.
КРС извърши цялостен анализ за съответствие на проекта на Типово предложение с
нормативните изисквания и наложените специфични задължения на БТК. Въз основа на
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извършения анализ и с оглед правомощията по чл. 167, ал. 7 от Закона за електронните
съобщения, комисията приема проект на решение за одобрение със задължителни указания за
изменение на Типовото предложение на БТК, съобразно приложението към настоящото решение.
Комисията открива процедура на обществени консултации на посочения проект, в рамките
на която КРС очаква забележките и предложенията на всички заинтересовани лица.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Веселин Божков)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Минчева)
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