
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 № 1418 

 
от 3 декември 2009 г. 

 
 

На основание чл. 163 във връзка с § 7 и чл.37 от Закона за електронните съобщения 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните 
съобщения по въпроса необходимо ли е изменение в Общите условия за съвместно ползване на 
помещения, съоръжения и кули и Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на 
“БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД. 
 
2. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за откриване на 
процедурата за обществените консултации по т. 1 в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят писмени становища по поставения в т. 1 въпрос.  

 
Мотиви: Съгласно чл.163 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС) може да се намеси по въпроси на достъпа и/или взаимното 
свързване по своя инициатива, при необходимост или по молба на някоя от страните при липса на 
споразумение, когато това е оправдано с оглед постигане на целите по чл. 4 и при спазване на 
принципите по чл. 5 от ЗЕС.   

Според разпоредбата на § 7 от ЗЕС, наложените по реда на отменения Закон за 
далекосъобщенията (отм.) задължения на операторите със значително въздействие върху пазара, 
свързани с достъп и взаимно свързване, съвместно разполагане и съвместно ползване на 
помещения и съоръжения се запазват до влизане в сила на решенията на комисията, с които се 
налагат специфични задължения на предприятия, определени за такива със значително 
въздействие върху съответния пазар по реда на този закон. Съгласно разпоредбата на чл. 179, ал. 
1 от Закона за далекосъобщенията (отм.), обществените оператори на фиксирани телефонни 
мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, и обществени оператори, 
предоставящи услугата "линии под наем" със значително въздействие върху съответния пазар, 
разработват общи условия за сключване на договор за съвместно ползване. Със свое решение № 
1317 от 20.06.2006 г., КРС определи “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД 
(БТК) като оператор със значително въздействие върху пазара на фиксирани телефонни мрежи и 
предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги и му  наложи предвидените със Закона за 
далекосъобщенията (отм.) задължения, включително и по съвместно ползване. Наложените 
специфични задължения по отношение на съвместното ползване намират отражение и в т. 18.6, т. 
18.7 и т. 18.8 от издадената на БТК индивидуална лицензия № 100-00001/28.01.2005 г. за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги.  

В КРС е постъпило писмо вх. № 12-01-5990/2009 г. от Сдружение за електронни 
комуникации, с което сдружението поставя основни проблеми на алтернативните предприятия, 
свързани с реализиране на съвместното ползване. Поставя се въпросът за необходимост от 
намаляване на цените, както и създаване на по-облекчени процедури и по кратки срокове при 
предоставяне на услугите. В КРС постъпват и писма от конкретни предприятия, в които се поставя 
въпросът, че действащите общи условия на практика се явяват неприложими и водят до обективна 
невъзможност за ползване на услугите, предлагани от БТК. 

КРС приема, че постъпилите писма оправдават намеса на регулатора по отношение на 
достъпа до инфраструктурата на БТК при условията на прозрачност, публичност и 



равнопоставеност, които Комисията е длъжна да съблюдава като заложени принципи в чл. 5 от 
ЗЕС.  

Също така, съгласно разпоредбата на чл. 4 от ЗЕС, цели на този закон са да се създават 
необходимите условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения, 
като се осигуряват възможности на потребителите, включително и хората с увреждания, да 
извличат максимална полза що се отнася до избора, цената и качеството на електронните 
съобщения и предотвратява изкривяването или ограничаването на конкуренцията в сектора на 
електронните съобщения. Съобразно цитираната законова разпоредба, ЗЕС цели и да се 
подпомага развитието на вътрешния пазар на електронни съобщения, като се третират 
равнопоставено предприятията, осъществяващи електронни съобщения при наличието на еднакви 
условия. 

КРС счита, че осъществяването на достъп до помещения, съоръжения и кули и подземната 
канална мрежа на БТК при спазването на целите и принципите на ЗЕС представлява въпрос от 
обществена значимост за развитие на електронните съобщения по смисъла на чл. 37 от ЗЕС, 
поради което открива процедура за обществени консултации по въпроса необходимо ли е 
изменение в Общите условия за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули и Общите 
условия за ползването на подземната канална мрежа на БТК. 

 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                   (д-р Веселин Божков) 
 
 
               ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                   (Васил Милушев) 

 


