
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 
                           ПРЕПИС               

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1477 
от 17 декември 2009 г. 

 
 
 

 
 
На основание чл. 167, ал.7 във връзка с чл.37 от Закона за електронните 

съобщения, във връзка с писмо вх.№ 04-04-564/28.09.2009 г. на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД 

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 
1. Открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за 

електронните съобщения по проект на типово предложение за взаимно свързване, 
внесено от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД (БТК) с 
писмо вх.№ 04-04-564/28.09.2009 г., както и по регулаторни въпроси, свързани с 
внесения проект и посочени в Приложение към настоящото решение.  

 
2. Проектът по т.1, както и въпросите съгласно приложението към настоящото 

решение, 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. На страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет да бъде 

публикуван Меморандум, подписан между БТК и Сдружение за електронни 
комуникации, внесен в КРС с писмо вх.№ 04-04-550 от 4.09.2009 г. 

 
4. Определя 45-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществени консултации на проекта и въпросите съгласно 
т. 1 в национален ежедневник. В този срок заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища.  

 
 
Мотиви: Съгласно чл.167, ал.7 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) има правомощие 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 № 237 от 17.03.2009 г. са продължени наложените на БТК 
специфични задължения за предоставяне на услугите терминиране на повиквания в 
определено местоположение на обществени телефонни мрежи (терминиране) и 
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генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни 
мрежи (генериране), както и за предоставяне на необходимия достъп и предоставяне на 
необходимите мрежови средства и съоръжения с цел реализиране на взаимно свързване. 
Продължават се и задълженията за прозрачност, равнопоставеност и 
разходоориентираност, като условията за взаимно свързване следва да бъдат разписани 
в одобрено от КРС типово предложение за взаимно свързване. 

Във връзка със задълженията по решение № 237 от 2009 г. БТК е внесла проект 
на типово предложение (писмо вх. № 04-04-216/07.05.2009 г). Посоченият проект 
съдържа в себе си и измененията, следствие от приетата Наредба № 1 за условията и 
реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване (обн., ДВ, бр.5 от 20.01.2009 
г.), които са внесени с предходно писмо вх.№ 04-04-123 от 19.03.2009 г. 

Във връзка с внесения проект КРС изиска предоставянето на информация от 
БТК, с оглед необходимостта от формиране на становище на КРС по така представения 
проект. Информацията е изискана с решение № 633/16.06.2009 г., като отговор от БТК е 
предоставен с писмо вх.№ 04-04-564/24.09.2009 г. 

С писмо вх.№ 04-04-564/28.09.2009 г. БТК внесе нов проект на типово 
предложение. Съгласно изявлението на дружеството, така представеният проект 
включва постигнатите договорености между БТК и Сдружението за електронни 
комуникации (СЕК), съдържащи се в Меморандум, подписан на 04.09.2009 г. В 
придружителното писмо на БТК се посочва, че внесеният проект замества този, внесен с 
писмо вх. № 04-04-216/07.05.2009 г. В тази връзка и с оглед действащите задължения за 
БТК по силата на решение № 237 от 17.03.2009 г., така внесеният проект следва да се 
приеме за документ, отразяващ както постигнатите договорености по Меморандума, 
определените специфични задължения за БТК, както и нормативните изисквания.  

При анализ на внесения проект КРС установи, че БТК въвежда изменения във 
функционалността на отделни елементи от мрежата. Последиците от извършените 
изменения, от гледна точка определяне на точки на взаимно свързване и сегменти на 
таксуване, са описани в публикувания заедно с проекта на типово предложение 
Меморандум. В проекта на типово предложение са въведени съответните условия, 
имащи за цел да отразят постигнатите договорености и извършените промени.  

Както се посочи, така въведените изменения в типовото предложение имат пряка 
връзка с постигнати до момента договорености в сектора. Типовото предложение следва 
да отразява условията, при които БТК ще предоставя взаимно свързване към мрежата 
си, като регулаторната намеса във връзка с условията в същото следва да бъде 
съсредоточена върху въпроси, по които предприятията в сектора не могат да постигнат 
съгласие. В тази връзка един от основните въпроси, предмет на настоящите 
консултации,  се отнася до последиците от въведените изменения от гледна точка 
създаване на максимално добри условия за развитие на конкуренцията. За изясняване в 
максимална степен на позицията на предприятията в приложението към настоящото 
решение КРС поставя основни въпроси, които счита за съществени при формиране на 
окончателната позиция на регулатора по проекта.  

В допълнение, настоящите консултации имат за цел да се установи и дали по така 
представения от БТК проект съществуват други спорни въпроси, които биха довели до 
увреждане на условията за развитие на конкуренцията. В приложението към настоящото 
решение се съдържат въпроси по условия от проекта, които до настоящия момент не са 
разглеждани от КРС и от заинтересованите страни в рамките на обществено обсъждане 
по различни проекти на типови предложения на БТК. Както вече се посочи, отговорът 
на тези въпроси има за цел да се даде възможност на КРС да оцени в максимална степен 
какви ще бъдат последиците за сектора от въвеждането на така предложените условия. 

Предвид процедурата по обществени консултации, която обхваща в цялост 
внесения от БТК проект, КРС очаква становищата по него, доколкото според 
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заинтересованите страни съществуват и други регулаторни въпроси, които не са 
посочени в приложението към настоящото решение, но са от съществено значение за 
одобряване на типово предложение, съответстващо на наложените специфични 
задължения на БТК, действащата нормативна уредба и постигнати до момента 
договорености в сектора.  

 
 
 

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС:  /п/  д-р Веселин Божков 

 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КРС:  /п/  Ангелина Ситарска 
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