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РЕШЕНИЕ № 712 
 

от 29 юни 2010 г. 
  
 

На основание чл. 167, ал. 7 във връзка с чл. 167, ал. 3 от Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС), чл.217, т.1 във връзка с чл.219, ал.4 от ЗЕС, т. ІХ.А.7.3 от решение № 650 от 
25.06.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и решение № 214 от 18.02.2010 г. 
на КРС, писма с вх. № 04-04-451/09.07.2009 г. и вх.№ 04-04-197/01.04.2010 г. от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД и Решение № 1338 от 05.11.2009 г. на КРС, 

 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 

РЕШИ: 
 
 
1. На основание чл. 167, ал. 7 от Закона за електронните съобщения, Комисията за 

регулиране на съобщенията одобрява внесения от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД проект на  типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни 
линии под наем на едро (типово предложение), съставляващо неразделна част от настоящото 
решение (Приложение № I към решението) като дава задължителни указания за изменение на 
типовото предложение, съгласно Приложение № II, съставляващо неразделна част от настоящото 
решение. 

2. Налага ценови ограничения на предложените от БТК цени, съгласно Приложение ІІІ. 
3. Задължава „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД в 7-дневен срок от 

получаване на настоящото решение да осигури актуалност и публична достъпност на типовото 
предложение, като преработи същото съобразно дадените задължителни указания.  

 
МОТИВИ: 
С Решение № 650 от 25.06.2009 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) наложи 

задължение на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД (БТК АД) за 
предоставяне на достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения, като 
конкретизира същото като задължение за предоставяне на услугата „отдаване на абонатни линии 
под наем на едро” (wholesale line rental - WLR) при изпълнение на определени изисквания. В т. 
IX.A.2.2. от същото решение е посочено, че условията за предоставяне на услугата „абонатни 
линии под наем на едро” се определят в типово предложение, като в следващите текстове е 
конкретизирано неговото минимално съдържание. 

Съгласно чл. 35, ал. 6, т. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обжалването на 
решения на КРС за определяне и анализ на съответни пазари, за определяне на предприятия със 
значително въздействие на съответен пазар, за налагане на специфични задължения на 
предприятия със значително въздействие на съответен пазар, не спира тяхното изпълнение, освен 
когато съдът постанови друго. Горепосоченото решение на КРС е обжалвано от БТК като със 
същата жалба е поискано от съда да спре предварителното му изпълнение. С определение от 
3515 от 17.03.2010 г. по адм.дело № 2690/2010 на ВАС предварителното изпълнение на 
решението е окончателно потвърдено. 

  В изпълнение на горепосоченото решение, с писмо вх. 04-04-451 от 09.07.2009 г. БТК 
внесе проект на типово предложение за сключване на договор за отдаване на линии под наем на 
едро. В съответствие с разпоредбата на чл. 167, ал. 7 от Закона за електронните съобщения 
(ЗЕС), с решение № 1338 от 05.11.2009 г. КРС откри процедура по обществени консултации. В 



рамките на тези консултации постъпиха становища от заинтересованите предприятия – БТК АД, 
„КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД и „ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД, които бяха обсъдени от КРС и въз 
основа на които КРС формира окончателните си указания за изменение на внесения от БТК 
проект. 

Съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 7 от ЗЕС, КРС с решение, прието по реда на чл. 37 
от ЗЕС при спазване на основните принципи на закона, заложени в чл. 5 и за постигане на целите 
по чл. 4 от същия закон, може да задължи предприятията да изменят типовите си предложения. 
При даване на задължителните указания за изменение в условията в типовото предложение от 
страна на КРС са взети предвид действащия ЗЕС и актовете по прилагането му. Терминологията в 
текстовете на типовото предложение е приведена в съответствие с действащата нормативна 
уредба. Измененията в условията от внесения от БТК проект са свързани с подобряване на 
предложените условия, като за целта са дадени указания, с които се постига по-подробно 
разписване на някои от процедурите по предоставяне на услугите и се конкретизират 
задълженията на страните по договора. При определяне на задължителните указания са взети 
предвид забележките на заинтересованите страни. Конкретните задължителни указания и 
мотивите за тяхното даване се съдържат в Приложение II към настоящото решение. 

В хода на проведените обществени консултации постъпиха допълнителни предложения за 
изменения на определени текстове от типовото предложение сключване на договор за отдаване 
на линии под наем на едро, както и забележки по различни текстове от него или проекта на 
решение на комисията. След внимателна и задълбочена преценка на постъпилите допълнителни 
предложение и забележки, както и тяхното съотношение към целите на задълженията за 
прозрачност и равнопоставеност, КРС счете част от тях за относими и съответно направи 
изменения в систематичното им място. От друга страна част от тези допълнителни предложения и 
забележки не бяха оценени като относими или основателни, мотивите за което са подробно 
изложени в Приложение № IV ведно с първоначалния текст на позицията, поставена за обсъждане 
на обществени консултации. 

Съществен елемент от типовото предложение са ценовите условия за предоставяне на 
услугите. След анализ на предложените от БТК цени, КРС установи, че същите не съответстват в 
цялост на наложените на дружеството специфични задължения. В тази връзка, с решение № 214 
от 18.02.2010 г. КРС върна за преработка част от предложените цени.  

С писмо вх.№ 04-04-197/01.04.2010 г. БТК внесе преработено предложение. Анализът на 
същото показа, че БТК не е изпълнила в цялост наложените специфични задължения. Анализът на 
преработените цени се съдържа в Приложение ІІІ към настоящото решение. След извършения 
анализ КРС установи, че предложените от БТК цени следва да бъдат одобрени, с изключение на 
цената за откриване на ISDN (2В+D). Мотивите на КРС се сдържат в Приложение ІІІ към 
настоящото решение.  

 
В допълнение КРС посочва и следното: 
Съгласно т. ІХ.А.2.3. от решение № 650 в типовото предложение следва да се определи 

срок, в който БТК следва да осигури възможност за ползване на услугата. Целта на мярката е да 
се гарантира, бе БТК няма  да забавя необосновано въвеждането на услугата, като използва за 
аргумент необходими промени в мрежата с оглед стартиране на нейното предоставяне. Видно от 
внесения проект, БТК не поставя като проблем необходимостта от определяне на срок, след който 
дружеството ще има възможност да предоставя услугата. В тази връзка КРС счита, че с 
одобряване на типовото предложение, съобразно дадените от КРС указания, за БТК не са налице 
пречки за реалното въвеждане и предоставяне на услугата, поради което необходимостта от 
определяне на изричен срок отпада.  

 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд, 

като на основание чл. 35, ал. 6, т. 3 от ЗЕС обжалването на настоящото решение не спира 
неговото изпълнение.  

 
 

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


