КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 631
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 167, ал.7 във връзка с чл.37 от Закона за електронните съобщения
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на Решение за одобрение със задължителни указания на внесения от
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД проект за допълнение на типово
предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро (типово
предложение), внесен с писмо вх. № 04-04-113/ 09.05.2013 г., съгласно приложението към
настоящото решение.
2. Открива процедура за обществени консултации по реда на чл.37 от Закона за
електронните съобщения. 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.
3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за
откриване на процедурата за обществени консултации на проекта по т. 1 в национален ежедневник,
в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект.
Мотиви: Съгласно чл.167, ал.7 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) има правомощията да одобрява типово предложение, когато на
предприятие със значително въздействие върху пазара е наложено специфично задължение да
предоставяне на достъп до мрежата въз основа на условия, разписани в типово предложение.
С решение № 195 от 14.03.2013 г. на БТК е наложено специфично задължение за
предоставяне на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” въз основа на типово
предложение. В тази връзка, с писмо вх. № 04-04-113/ 09.05.2013 г. БТК внесе проект, който следва
да бъде разгледан и одобрен от КРС след провеждане на обществени консултации. Съгласно чл.37,
ал.3 от ЗЕС КРС следва да постави на обществени консултации и позицията си по проекта. В тази
връзка КРС поставя на консултации, както внесения проект, така и позицията на КРС по същия. Като
се има предвид, че съгласно чл.167, ал.7 от ЗЕС КРС има правомощия да дава указания за
изменение в проекта и с оглед спазване в максимална степен на изискванията за прозрачност и
предвидимост, КРС счита за подходящо да постави като позиция на регулатора проектът на
указания по внесеното типово предложение.
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