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РЕШЕНИЕ № 380 
от 01 март 2012 г. 

 
На основание чл. 151, ал. 2 от Закона за електронните съобщения,  

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

I. Приема проект на решение за определяне на пазарите на:  
1. генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни 

мрежи; 
2. терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи, 
като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, анализ и оценка относно 

наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със 
значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на 
тези предприятия, съгласно приложението. 

II. Открива процедура по обществено обсъждане на проекта по т. I. 
III. Проектът по т. I 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. 

IV. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. I в национален ежедневник, 
в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект. 

V. Проектът по т. I да се предостави за становище на Комисията за защита на 
конкуренцията, като становището следва да се представи на Комисията за регулиране на 
съобщенията в срок до тридесет дни от получаване на проекта. 

 
Мотиви: 
 
С Решение № 142 от 26 януари 2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, 

комисията) прие да бъде нотифициран до органите, посочени в чл. 42, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщения (ЗЕС) проект на решение за определяне на пазара на генериране на 
повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на 
терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени 
телефонни мрежи като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, техният анализ и 
оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определяне на предприятия със 
значително въздействие и налагане на специфични задължения на тези предприятия.  

След приемането на Решение № 142 от 26 януари 2012 г. комисията установи, че в 
приетият за нотифициране проект, посочен по-горе, са налице текстове, които биха създали 
възможност за противоречиво тълкуване и приложение на предложените специфични 
задължения. Поради това, съобразно правомощието си, посочено в чл. 42б, ал. 10 от ЗЕС, 
същият беше оттеглен от КРС с Решение № 233 от 20 февруари 2012 г. 

КРС счита, че без наличието на регулаторна намеса предприятията могат да се 
възползват от значителното си въздействие върху пазара и да следват поведение, което да се 
отрази негативно на конкуренцията. В тази връзка КРС определя предоставянето на услугата 
терминиране на гласови повиквания да се извършва без поставяне на ограничения в зависимост 
от произхода на повикванията, като националните и международните повиквания се предоставят 
при еднакви ценови и неценови условия.  

Поради необходимостта от провеждането на ново обществено обсъждане и нужното 
време за приключване на процедурата по приемане на окончателния акт на комисията, е 
необходимо да се направят съответни промени в проекта на решение като се изменят плана за 
постепенно намаление на цените и сроковете, свързани с формирането на консултативната 
структура по въпросите на взаимното свързване, базирано на Интернет протокол. 

 
      
                     
 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                   (Вяра Минчева) 
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