
 

 

К ОМ И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О БЩ Е Н И Я Т А  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 

от 28 юли 2016 г. 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения, във връзка 

с чл. 42б, ал. 1, във връзка с чл. 42, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, както и 

във връзка с Решение № 165/15.03.2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема резултатите от общественото обсъждане, открито с Решение № 

165/15.03.2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно Приложение I 

към настоящото решение. 

2. Приема проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за 

терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, 

изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на 

Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно Приложение II към настоящото 

решение. 

3. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения на проекта по т. 2. Проектът по т. 2 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 процедурата за обществено обсъждане в национален ежедневник, в 

който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения 

проект. 

 

Мотиви: С Решение № 356/06.08.2015 г. Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС/Комисията) откри процедура за обществено обсъждане на проект на 

решение за трети кръг на определяне, анализ и оценка на пазара на едро на генериране 

на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и 

пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на 

индивидуални обществени телефонни мрежи. 

С Решение № 41/28.01.2016 г. КРС откри процедура за второ обществено 

обсъждане на проекта на решение, резултатите от което бяха приети с Решение № 

249/20.04.2016 г. на Комисията. 

С Решение № 356/23.06.2016 г. КРС окончателно определи пазара на 

терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. С 

т. V.6.1.1, т. V.6.2.1 и т. V.6.3.1 от решението КРС продължи, респ. наложи задължения 

за прилагане на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в собствена 



 

 

фиксирана мрежа, изчислени чрез BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) 

модел на Комисията. Съгласно посочените задължения стойностите на 

разходоориентираните цени ще се определят с решение на Комисията, прието след 

адаптиране на модела, одобрен с Решение № 134/14.02.2013 г. на КРС.  

С Решение № 165/15.03.2016 г. Комисията откри процедура за обществено 

обсъждане на проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за 

терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, 

изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на 

Комисията. В резултат на проведеното обществено обсъждане постъпиха становища и 

предложения от заинтересованите предприятия, които налагат изменения в 

първоначалния проект на решение, поставен на обществено обсъждане. КРС счита, че 

посочените изменения са съществени, което задължава Комисията да проведе нова 

процедура за обществено обсъждане. В изменения проект на решение са отразени 

постъпилите становища и предложения във връзка с общественото обсъждане, открито 

с Решение № 165/15.03.2016 г. на КРС. 

Предвид гореизложеното, с настоящото решение Комисията открива процедура 

за обществено обсъждане на проект на решение за определяне на разходоориентирани 

цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, 

изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на 

Комисията, съгласно Приложение II към настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                            (д-р Веселин Божков) 

 

 

      ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                      (Йолиана Райкова) 

 


