
 
 

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 
 

            
 
 

РЕШЕНИЕ № 1086 
 

от 03 септември 2009 г. 

 

На основание § 4 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и 
параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и 
реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга във връзка с 
Решение на КРС № 650/25.06.2009 г.  
 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА  
 

РЕШИ:  
 
 

1. Обявява намерение да проведе конкурс за избор на предприятия и за възлагане 
предоставянето на универсалната услуга, за да определи интереса на предприятията от 
предоставяне на универсалната услуга, както и условията, при които е налице такъв интерес. 

2. Съобщение за обявеното намерение да бъде публикувано в един национален 
ежедневник и на страницата на КРС в Интернет. 

   3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 2 в 
национален ежедневник, в който заинтересованите лица могат да заявят своя интерес, като 
посочат и условията, при които е налице такъв интерес.  
 
 

Мотиви: Универсалната услуга е набор от услуги с определено качество, предлагани на 
всички крайни потребители независимо от географското им местоположение на територията на 
страната на достъпна цена. Универсалната услуга включва следните услуги: 

1. свързване в определено местоположение към обществената телефонна мрежа и достъп 
до обществени телефонни услуги независимо от използваната технология; 

2. осигуряване на обществени телефони с определено качество, които осигуряват 
провеждане и на безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния европейски 
номер за спешни повиквания "112"; 

3. осигуряване на телефонен указател с номера на всички абонати на обществени телефонни 
услуги; 

4. осигуряване на телефонни справочни услуги, достъпни за всички крайни потребители, 
включително ползващите обществени телефони; 

5. осигуряване на безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния 
европейски номер за спешни повиквания "112"; 

6. осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни 
повиквания, телефонен указател и справочни услуги за хора с увреждания, подобни на ползваните 
от другите крайни потребители. 

Подзаконовите нормативни актове, които определят изискванията към отделните елементи 
от универсалната услуга при предоставянето й, достъпността на цените и начина за компенсиране 
на предприятието/предприятията, което я предоставя/предоставят, са: 
         1. Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за 
универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на 
задължението за предоставяне на универсалната услуга (Наредба № 6); 

2. Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга;  



        3. Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална. 
 

          Съгласно разпоредбата на § 4 от Наредба № 6 в едномесечен срок след приключването на 
анализа на съответния пазар на дребно Комисията стартира процедура по избор на 
предприятие/предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга. С Решение № 
650/25.06.2009 г. КРС определи следните пазари на дребно, като подлежащи на ex ante регулация: 
пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни 
потребители, пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за 
бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни 
на домашни потребители в определено местоположение, пазара на обществено достъпни 
международни телефонни услуги, предоставяни на домашни потребители в определено 
местоположение, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на 
бизнес потребители в определено местоположение, пазара на обществено достъпни 
международни телефонни услуги, предоставяни на бизнес потребители в определено 
местоположение. На посочените пазари на дребно, предвид липсата на ефективна конкуренция, бе 
определено предприятие със значително въздействие на всеки един от тях, както и се наложиха 
подходящите мерки.  
            С оглед на посоченото, както и на разпоредбите на Наредба 6, за КРС възниква законовото 
задължение да стартира процедура  за избор на предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на 
универсалната услуга, като изборът на предприятие и възлагането на задължението ще се 
извърши от КРС при спазване на принципите за обективност, прозрачност, равнопоставеност и в 
интерес на крайните потребители, без предварително да се изключва предприятие от 
възможността да му бъде възложено предоставянето на универсална услуга или част от нея. 
Комисията възлага задължението за предоставяне на универсалната услуга при отчитане на най-
целесъобразния икономически начин за предоставянето й.  
 
           С оглед на гореизложеното КРС, в съответствие с чл.18, ал. 1 от Наредба 6, обявява 
намерение да проведе конкурс за избор на предприятия и за възлагане предоставянето на 
универсалната услуга, за да определи интереса на предприятията от предоставяне на 
универсалната услуга, както и условията, при които е налице такъв интерес. В законовия 30-дневен 
срок предприятията, които имат интерес от предоставяне на универсална услуга – в цялост, по 
елементи, за цялата или части от територията на страната, следва да заявят същия, както и да 
определят условията, при които той е налице. Условията за предоставяне касаят териториален 
обхват, част или всички елементи от услугата и други условия и следователно без подобна 
предварителна информация процедурата по избор не би могла да бъде стартирана. Във връзка с 
възможността за компенсиране на предприятията, предоставящи универсална услуга, следва да се 
посочи, че същите могат да искат компенсиране на доказаните нетни разходи и при отчитане на 
нематериалните преимущества за тях. Императивната разпоредба на чл. 200, ал. 2 от ЗЕС 
предпоставя като задължителни условия предоставянето на универсалната услуга или част от нея 
да води до загуби или да се предлага на цени под обичайната печалба и предприятието да не е 
със значително въздействие върху пазар, самостоятелно или съвместно с друго или други 
предприятия, определено с влязло в сила решение на КРС. По отношение на предприятията, които 
могат да заявят интерес, то това са всички предприятия, които предоставят обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги.  
 
 

 
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                         (д-р Веселин Божков) 
 
 
                         ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                         (Неда Койчева) 
 

 


