
Приложение № ІV към Решение № 712/29.06.2010 г. на КРС 
 

А. ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА, ПОСТАВЕНА НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПОСТЪПИЛИТЕ 
СТАНОВИЩА ПО НЕЯ. 
 
І.ОБЩИ УКАЗАНИЯ ПО УСЛОВИЯТА В ОСНОВНОТО ТЯЛО НА ТИПОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1. Така представеното основно тяло на типовото предложение не отговаря на 
задължителното съдържание, определено в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и в 
Решение № 650 от 25.06.2009 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) счита за 
необходимо в текста на типовото предложение да бъдат включени стандартни договорни 
клаузи, чието систематично място е в основното му тяло. 
 

Мотиви: Услугата “ Отдаване на абонатни линии под наем на едро” не е била 
предоставяна до този момент, поради което КРС осъществи сравнителноправен преглед на 
действащи типови предложения в други европейски държави. Този преглед установи, че 
стандартните клаузи включват най-малкото клауза за опазване на поверителната информация, 
отговорности за неизпълнение на задължения по договора, включително неустойки, ред за 
изменение на индивидуалните договори – срокове за осъществяване на преговорите, начини за 
уведомяване и т.н. 
Така посочените условия следва да бъдат част от типовото предложение и с оглед наложеното 
задължение по т. IX.A.2.2.5 от Решение № 650 от 25.06.2009 г.    
Наред с това, вече изготвените от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД 
(БТК)  типови предложения, одобрени от КРС, съдържат клаузи в посока уреждане на 
посочените по-горе условия и в тази връзка предложеният проект в сегашния си вид не съдържа 
стандартните уговорки, приети в сектора като необходима част от типовото предложение. 
С оглед на гореизложеното, КРС счита, че тези стандартни клаузи на договора следва да бъдат 
част от типовото предложение  
 

2. Навсякъде в текста на проекта понятието „договор” да бъде заменено с „Типово 
предложение (ТП)”. 
 

Мотиви: Избраният подход за изготвяне на Типово предложение (ТП) е във формата на 
типов договор, като този подход създава максимална прозрачност относно условията, при които 
БТК ще предоставя услугата. В същото време въвеждането на понятието „договор” води до 
неравноправни клаузи, като например точка 2 от Раздел II,  където е предвидено, че 
съдържанието на Договора може да се изменя от БТК след одобрение от КРС. Тази хипотеза е 
приложима към Типовото предложение. Изменението на договор следва да бъде възможност за 
двете страни, доколкото не противоречи на одобреното Типово предложение.  
Наред с това, съгласно дефиницията на Типово предложение същото урежда общите условия 
за предоставяне на услугата, което предполага, че в индивидуалния договор ще бъдат 
включени и допълнителни условия. В същото време, според внесения проект БТК представя 
съдържаниeто на договора, както той би изглеждал при неговото подписване с оторизираното 
предприятие (ОП).   
 
Становище на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД (БТК): 
В хода на обществените консултации постъпи становище на БТК, в което е посочено, че 
типовото предложение по своя характер е типов договор със съответните приложения към 
него. Промяната на терминологията би довела до промяна на характера на типовото 
предложение, като по този начин се създават условия за неравнопоставеност и свободно 
тълкуване на текстове. Според БТК промяната на терминологията, а от там на характера 
на типовото предложение, не произтича от промяна на нормативната уредба и в частност 
на Наредба № 1 и счита, че е възможно единствено корекция на някои конкретни технически 
грешки, допуснати както от БТК, така и неотчетени от КРС. 
 
Становище на КРС: 
Така формулираното становище на БТК не отчита характера на типовото предложение 
преди всичко като съвкупност от правила, приложими спрямо всички настоящи и бъдещи 
съконтрахенти на дружеството с цел осигуряване на прозрачност на тези условия и 
равнопоставеност между всички страни. Наименованието „типово предложение” следва 
директно от разпоредбите на чл. 167, ал. 3 от ЗЕС. и по своята същност представлява 
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преди всичко израз на задължението за прозрачност, което по дефиниция служи за 
„постигане на бързина при преговорите, премахне възможността от спорове и пазарните 
участници да бъдат уверени, че дадена услуга не се предлага на неравнопоставени условия”1 
Именно с оглед премахване възможността от спорове относно съдържанието на клаузите 
на типовото предложение, КРС счита за необходимо да бъде ясно установена разликата 
между типовото предложение като съвкупност от клаузи приложими към всички 
съконтрахенти на БТК, и индивидуалните договори, които не могат да противоречат на 
типовото предложение (чл. 167, ал. 8 от ЗЕС). 
 

3. Точка 3 от Раздел ІІ следва да отпадне. 
 

Мотиви: Сроковете за предоставяне на услугите са част от задължителното съдържание 
на типовото предложение съгласно чл. 167, ал.3, т.3, б.”а” и б.”б от ЗЕС. С решение № 650 от 
25.06.2009 г. на БТК е наложено специфично задължение за изготвяне на типово предложение, 
като е определено и неговото минимално задължително съдържание. Съгласно т.т. ІХ.А.2.2.2, 
ІХ.А.2.2.3.а, ІХ.А.2.2.3.б. и ІХ.А.2.2.3.в. сроковете за организиране на услугите са част от 
задължителното съдържание на ТП. Доколкото е необходимо тълкуване на сроковете, в смисъл 
– начин на тяхното броене, приложение следва да намира общото правило на чл. 72 от Закона 
за задълженията и договорите ( ЗЗД).  
 
Становище на БТК: 
БТК е изразило становище в смисъл, че договарянето на различни срокове от тези в 
типовото предложение не противоречи на типовото предложение и КРС може да 
контролира спазването на равнопоставеност между операторите. В подкрепа на 
предложения текст, БТК добавя, че текстът дава свобода да бъдат договорени различни 
срокове, които са по-приемливи и за двете страни, но не нарушава  принципите на 
равнопоставеност. 
 
Становище на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД (КБМ): 
Според КБМ, типовото предложение предвижда сроковете, включени в договора, да бъдат   
интерпретирани в съответствие със ЗЕС, подзаконовите актове по прилагането му и 
Общите условия на БТК. КБМ счита тази клауза за нищожна поради противоречие с 
императивни разпоредби на закона и предлага същата да бъде заличена. Българското 
законодателство, в частност разпоредбата на чл. 72 от Закона за задълженията и 
договорите съдържа ясни и подробни правила относно изчисляването и изтичането на 
сроковете. Разпоредбата на чл.72 е императивна и закрепване на други правила в договор в 
тази насока е недопустимо. Идеята за интерпретиране на срокове в съответствие с 
Общите условия на БТК е революционна, но към настоящия момент противоречи на 
закрепения правов ред. В този смисъл КБМ счита, че тази клауза, посочена в чл.З на Раздел II 
на Типовото предложение (ТП) следва да отпадне поради гореизложените причини. 
 
Становище на КРС: 
По отношение на становището на БТК, КРС не приема същото като относимо, поради 
това, че в конкретния случай не се касае за реализиране на договорната свобода в 
максимален обем, а за начините на тълкуване на сроковете.  
КБМ правилно отбелязва, че така формулирана клаузата би противоречала с чл. 72 от ЗЗД, 
което е още едно основание за нейното отпадане от окончателния текст. 
С оглед изложеното, КРС счита, че т. 3 от Раздел ІІ следва да отпадне. 
 

4. В точка 5 от Раздел  ІІ думите „Услугата се предлага” да се заменят с думите 
„Услугата „Избор на оператор на абонаментна основа” се предлага.” 
 

Мотиви: Редакция с цел постигане на яснота на текста.  
 
Становище на БТК: 
БТК е изразило становище в смисъл, че в конкретния случай под „Услуга” се има предвид 
услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро", а не „Избор на оператор на 

                                                 
1 Рецитал 16 от Директива 2002/19/ЕО изменена с Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета. 
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абонаментна основа".  
 
Становище на КРС: 
Така разписаният текст от БТК не дава яснота и от първото изречение не се разбира че е 
упомената услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро",  тъй като тази услуга 
не фигурира в Типовото предложение за взаимно свързване. С цел постигане на максимална 
яснота КРС изменя проекто-указанието, както следва: 
В точка 5 от Раздел  ІІ първото изречение следва да се редактира по следващия начин 
„Услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро" се предоставя съвместно с 
услугата „избор на оператор на абонаментна основа”, която от своя страна се предлага в 
съответствие с Типовото предложение за взаимно свързване на БТК”. 
 

5. В точка 5 от Раздел ІІ изискването за сключване на договор за предоставяне на 
достъп до негеографски номера за достъп до услуги следва да отпадне. 
 
 Мотиви: Съгласно чл. 5 от Правилата за условията и реда за предоставяне на услугата 
„Избор на оператор на абонаментна основа”, БТК е задължена посредством услугата „Избор на 
оператор на абонаментна основа” да предоставя на абонатите си възможност да осъществяват 
селищни повиквания, междуселищни повиквания, повиквания към мобилни наземни мрежи и 
към мрежи от типа „точка към много точки”, международни повиквания и повиквания към 
негеографски номера. По-нататък, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 4, определя, че задължението за 
осигуряване на възможност за осъществяване на повикванията, които предприятието, имащо 
право да предоставя услугата „Избор на оператор на абонаментна основа” е избрало да 
предоставя. Следователно, сключването на договор за предоставяне на негеографски номера 
за достъп до услуги не може да бъде условие за сключването на договор за отдаване на 
абонатни  линии под наем на едро. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема за основателно посоченото в позицията на КРС, че сключването на договор 
за предоставяне на негеографски номера за достъп до услуги не може да бъде условие за 
сключването на договор за отдаване на абонатни  линии под наем на едро. Като мотиви 
предприятието изтъква, че изискването за сключване на договор за предоставяне на 
достъп до негеографски номера за достъп до услуги е задължително, тъй като абонатът, 
ползващ услуги само от друго предприятие, няма договорни отношения с БТК. 
 
Становище на КБМ: 
Във връзка със същата точка, КБМ посочва, че по отношение   изискването,   визирано   в   
чл. З   от   Раздел   II   на   ТП, оторизираното предприятие (ОП) преди да сключи договор за 
предоставяне на услугата „отдаване на абонатни линии под наем на едро" с БТК следва да е 
сключило договор за взаимно свързване, както и договор за предоставяне достъп до 
негеографски номера за достъп до  услуги,  КБМ счита, че изискването за сключване на 
втория цитиран договор следва да отпадне. Съгласно Правилата за условията и реда за 
предоставяне на услугата „Избор на оператор на абонаментна основа", БТК е задължена да 
предоставя възможност на абонатите си да осъществяват повиквания към негеографски 
номера. В този смисъл КБМ  предлага в чл. 5, от Раздел II да отпадне изискването ОП да 
сключва с БТК договор за предоставяне на достъп до негеографски номера, като 
предпоставка за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро. 
 
Становище на КРС: 
КРС отчита становището на КБМ, което съвпада с вече изразената позиция на комисията. 
Относно становището на БТК, КРС не е на мнение че сключването на договор за 
предоставяне на негеографски номера за достъп до услуги може  да бъде условие за 
сключването на договор за отдаване на абонатни  линии под наем на едро, доколкото 
сключването на договор за предоставяне на негеографски номера за достъп до услуги 
според нормативната уредба е на принципа на свободно търговско договаряне между 
предприятията и в повечето случаи зависи от волята на БТК. 
 

6. Точка 6 от Раздел II  става точка 6.2 и се създава нова точка 6.1, както следва:  
 „6.1. Услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”  може да бъде 
предоставяна съвместно с широколентови услуги по същата линия. Тези широколентови услуги 
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могат бъдат предоставяни от предприятието, ползващо услугата „Отдаване на абонатни линии 
под наем на едро”, предприятието, предлагащо услугата „Отдаване на абонатни линии под наем 
на едро”, както и от трето предприятие. 
 Широколентовите услуги по същата линия, предоставяни от предприятието, 
ползващо услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”, или от трето предприятие 
се предоставят на крайни потребители посредством битстрийм достъп.” 
 
 Мотиви: Изменението се налага с оглед наложените с решение № 650 от 25.06.2009 г. 
задължения - т.5.1.2., Раздел VІІ от приложението към решението. 
 
Становище на БТК: 
БТК е изразило становище, че услугата абонатни линии под наем се предоставя за ползване 
само на гласовия „тесен" канал на абонатната линия. Според БТК ограничението не се отнася 
до ползване на „широката лента", а единствено до невъзможност за предоставяне на абонатна 
линия под наем при условие, че „тясната" лента е предоставена за ползване на друго 
предприятие. 
 
Становище от „ТРАНС ТЕЛЕКОМ” АД (Транс Телеком): 
Текстът на т.6 от раздел II, от Основното тяло следва да бъде прецизиран, като от него 
отпадне думата ”заявена”. Считаме, че заявяването на една услуга не може да бъде пречка за 
предоставянето на друга услуга, тъй като заявяването не винаги води до реализацията на 
услугата. Изборът за начин на реализация на услугите е право на съответния абонат и в тази 
връзка считаме, че не следва да се дава приоритет на услугата „необвързан достъп до 
абонатната линия” и в края на изречението на т. 6 следва да се добави израза ”освен ако не е 
заявено нейното прекратяване”. 
 
Становище на КРС: 
КРС отчита направеното уточнение, но поддържа направената редакция в точка 6 от Раздел 
II в позицията.Както се посочва в мотивите, изменението се налага с оглед наложените 
задължения, съгласно т. IX.A.2. от решение № 650 от 25.06.2009 г. във връзка с 
приложението към него, уточнението на БТК на практика се отнася до нова точка 6.2, която 
остава непроменена спрямо предложения от БТК проект.  
С оглед изложеното в становището на Транс Телеком, КРС приема предложената редакция на 
точка 6 от Раздел II от страна на Транс Телеком. Думата „заявена”  в точка 6 от раздел II, от 
Основното тяло следва да отпадне. 
 
 7. Точка 2 от Раздел  III да се измени, както следва: 
„2. БТК разглежда подадените от предприятията заявки за предоставяне и/или прекратяване на 
услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” по реда на тяхното получаване. 
Непълни и/или неотговарящи на изискванията заявки ще бъдат отхвърляни от БТК в случай, че 
несъответствията не бъдат отстранени съгласно процедурата, описана в Приложение 4 към 
типовото предложение.”  
 
 Мотиви: Видно от текста на т. 2.1. от Приложение 4 на предоставения от БТК проект, в 
случаите на непълно или неточно заявление, същото се връща като се дава определен срок за 
тяхното отстраняване. С посоченото допълнение на т. 2 от Раздел ІІІ се премахва всякаква 
възможност тази клауза да бъде тълкувана в смисъл, че непълни или неточни заявки няма да 
бъдат отхвърляни преди да е дадена възможност неточностите да бъдат отстранени. Това е 
още повече наложително и поради това, че в т. 3 на Раздел I от основното тяло е посочено, че в 
случаи на несъответствие, основното тяло на договора ще има предимство пред приложенията. 
 
Становище на КБМ: 
КБМ е представило становище в смисъл, че в случаите на „непълни и/или неотговарящи на 
изискванията искания ще бъдат отхвърляни от БТК" е по-удачно в случай че подадено 
заявление за предоставяне на услуга се окаже непълно или неточно, да се даде възможност на 
предприятието в рамките на разумен срок да отстрани непълнотите и/или неточностите и 
съответната заявка да бъде обслужена. Подобна процедура е посочена в Приложение № 4 и в 
тази връзка следва текстът да се коригира и съответно да се направи препращане към 
Приложение № 4. Нещо повече, в случай че не се извърши корекция на посочения текст, то 
доколкото е предвидено, че основното тяло на договора има предимство пред приложенията, 
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то действително непълни и/или неточни заявления няма да  бъдат обслужвани. 
 
Становище на КРС: 
По същество направеното предложение от страна на КБМ съвпада с дадените указания. Също 
така, забележката на КБМ относно предимството на основното тяло над приложения е още 
един мотив за измененията на точка 2 от Раздел  III, които КРС отразява. КРС приема 
направената редакция от страна на КБМ, като е отразила редакция на точката в позицията 
си. С посоченото допълнение на т. 2 от Раздел ІІІ се премахва всякаква възможност тази 
клауза да бъде тълкувана в смисъл, че непълни или неточни заявки няма да бъдат отхвърляни 
преди да е дадена възможност неточностите да бъдат отстранени. Това е още повече 
наложително и поради това, че в т. 3 на Раздел I от основното тяло е посочено, че в случаи на 
несъответствие, основното тяло на договора ще има предимство пред приложенията. 
 
 8. В Раздел ІІІ се създава нова точка 3, както следва: 
„3. БТК осигурява възможност на ОП да предоставя на потребителите си услугите, които БТК  
осигурява на собствените си абонати  (например избор на специален номер, изнесени постове, 
автоматичен вход, сериен номер, преместване и други). ОП подава заявка до БТК, която се 
обслужва в сроковете, относими за собствени абонати на БТК.  Ценовите условия са съобразно 
ценовата листа на БТК за крайни потребители, като БТК има право едностранно да променя 
цени от ценовата си листа за крайни потребители по реда и условията на ЗЕС, като публикува 
промените на страницата си в Интернет.”  
 
 Мотиви: С предложения проект БТК се ангажира да предостави на ОП услуги, 
предлагани от БТК на собствени крайни потребители/абонати, по цени съгласно ценовата листа 
на БТК. КРС счита, че посочването на ценовите условия в Приложение 6 е неподходящо, като се 
има предвид, че приложението съдържа ценовите условия за предоставяне на услугите по 
Типовото предложение, а именно, услуги на едро. С предложеното изменение се уреждат в 
цялост отношенията между БТК и ОП във връзка с предлагане на посочените услуги.    
 
  9. Във връзка с предходната забележка БТК следва да представи форма на заявка за 
посочените услуги. Възможен подход е да бъде допълнено и заявлението съгласно 
предложения проект.   
 
 Мотиви: Съобразно предходната забележка.  
 
 10. В Раздел ІV се добавя нов пар.4,  както следва: 
„При подаване на заявка за активиране на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на 
едро” за дадена абонатна линия и при липса на активирана услуга „Избор на оператор на 
абонаментна основа”, двете услуги се организират едновременно.  
 
 Мотиви: КРС счита, че с оглед спецификата на услугата „Отдаване на абонатни линии 
под наем на едро” е необходимо да се гарантира, че тя се активира заедно с услугата „Избор на 
оператор на абонаментна основа”. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема предложената редакция от КРС като поддържа, че наистина  двете услуги са 
взаимно свързвани, но следва да се има предвид обаче, че те се предлагат въз основа на 
различни договори. Това определя съответни права и задължения на страните, за което е 
необходимо да бъде обективирано искане, което да гарантира изпълнение на задълженията и 
ползване на правата. По този начин са организирани и вътрешните процеси в предприятията. 
Подаването едновременно на две заявки, за абонатна линия под наем и избор на оператор и 
сключване на договор не би създало затруднения за предприятието. 
Наред с това, следва да се има предвид, че договорът за взаимно свързване, въз основа на 
който се предоставя услугата избор на оператор, има свои задължения за страните. Тяхното 
неспазване в някои случаи е основание за прекратяването му. При предложения текст такава 
хипотеза не може да има. 
 
Становище на КРС: 
Наистина двете услуги – „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” и „Избор на 
оператор на абонаментна основа” – се предоставят на основание на различни договори, но 
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условията на същите не са в някаква форма на йерархична подчиненост. С въвеждането на 
нов пар. IV се създава допълнително задължение, което да гарантира активирането на 
двете услуги. По този начин подаването на заявка за активиране на услугата „Отдаване на 
абонатни линии под наем на едро” за конкретна абонатна линия е едновременно 
волеизявление за активиране на услугата „Избор на оператор на абонаментна основа”(в 
случай, че същата не е вече активна, разбира се). С предложения нов параграф се цели да се 
създаде ясно и точно определено задължение за БТК за активирането на двете услуги, 
което няма отношение към начина на заявяване на услугите. 
 

11. В Раздел IV, пар. 3, думите „при постъпване на валидно искане за самостоятелно 
ползване при необвързан достъп до абонатната линия” да се заменят с „на датата на 
активиране на услугата самостоятелен достъп до абонатната линия” и да се премести на 
систематичното му място като точка 6.3 от Раздел II. 
 

Мотиви: Съгласно установените срокове за подаване и разглеждане на заявления за 
самостоятелен достъп до абонатна линия, инсталиране на главен разпределител, тестване на 
линията и активиране на услугата, периодът между датата на получаване на валидно заявление 
и активиране на услугата варира като продължителността на този период преимуществено 
зависи от волята на БТК. С оглед защитата на потребителя (инициирал искане за смяна 
доставчика на електронни съобщителни услуги) и осигуряване непрекъсваемост на 
предоставяните услуги, прекратяването на услугата линия под наем следва да бъде на дата 
максимално близка до датата на  активирането на самостоятелен достъп. 
 
Становище на КБМ: 
КБМ счита за удачно включването на срок, съгласно който засегнатото ОП да бъде уведомено 
от БТК за предстоящото прекратяване на използваната услуга, напр. 1 (един) месец преди 
прекратяване на ползването на абонатната линия като предприятието предлага в тази 
клауза да се уговори условие, че ако ОП е предплатило или надплатило суми напред във връзка 
с използването на абонатната линия, същите следва да бъдат върнати от БТК. 
 
Становище на Транс Телеком: 
Транс Телеком е предоставило идентично на описаното по-горе становище на КБМ. 
 
Становище на КРС: 
Хипотезата, в която предоставянето на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на 
едро” се прекратява, поради постъпване на валидно искане за самостоятелно ползване при 
необвързан достъп до абонатната линия, означава на практика, че ОП губи своя абонат, 
който прекратява договора си за фиксирана телефонна услуга и/или сменя своя доставчик. 
Стандартна търговска практика в сектора е прекратяването на договорите между 
предприятията и абонати да става само след (най-малкото) месечно предупреждение от 
страна на абоната. С оглед на това, КРС счита изразеното становище на КБМ за 
неоснователно. 
 

12. Точка 2 от Раздел V  да се измени, както следва:  
„2. При планирани промени в мрежата, които могат да доведат до влошаване качеството на 
услугите на ОП с параметри, неотговарящи на определените от КРС съгласно ЗЕС, БТК следва 
да уведоми ОП предварително най-малко в срок до 2 (два) месеца преди извършването им”.  
 

Мотиви: Същественото влияние върху качеството на услугите следва да бъде уточнено. 
Въвежда се неясно понятие, което на практика се явява необходимо условие, за да възникне 
задължението на БТК за предварително уведомяване за предстоящи промени, които могат да 
окажат влияние върху предоставяните от ОП услуги. С оглед даване ефект на задължението за 
прозрачност и недискриминация, необходимо е да бъде уточнен обхватът на понятието 
„съществено влияние”.  
 
Становище на БТК: 
БТК не приема направената редакция в позицията на КРС, като изтъква че текстът, 
предложен от КРС, не се явява необходимо условие, за да възникне задължението на БТК за 
предварително уведомяване за предстоящи промени, тъй като стеснява параметрите на 
качество. Тези параметри са определени в стандарти, препоръки и спецификации, за които 
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КРС няма правомощия за определянето им, тъй като са извън списъка на стандарти, 
обнародвани в Официален вестник на Европейската комисия. 
 
Становище на КБМ: 
Съгласно предвиденото в чл.2 от Раздел V на ТП уведомяване от страна на БТК при 
извършване на промени в мрежата й, които могат да окажат съществено влияние върху 
качеството на услугите на ОП, КБМ счита, че не е достатъчно БТК единствено да уведоми ОП 
два месеца по-рано за предстоящите промени, а също така следва да  бъде дадена възможност 
на ОП да прекрати договора с минимален срок на предизвестие (напр. 10 дневно предизвестие) 
и без неустойки. Такъв случай би бил налице, когато промените в мрежата на БТК са толкова 
значителни и съществени, че е 
възможно да окажат негативно влияние и дори вреди върху качеството на услугите на ОП. В 
този смисъл  следва да бъде предоставена възможност на ОП да прекрати договора за 
предоставяне   на   абонатна   линия   с   БТК.   Същевременно   тази   предпоставка   за 
прекратяване  следва да  се добави към  Раздел IX -  „Спиране  и Прекратяване  на договора". 
 
Становище на КРС: 
КРС отчита изразената от БТК позиция, но обръща внимание, че дадените указания са 
продиктувани от желанието да се премахне възможност от бъдещи спорове относно 
съдържанието на понятието „съществено влияние”. Изразеното становище на БТК във връзка 
със правомощията на комисията нямат отношение към конкретното договорно задължение. 
По отношение на становището на КБМ, КРС не счита за необходимо да бъде въвеждана 
изрична клауза, съгласно която да  бъде дадена възможност на ОП да прекрати договора с 
минимален срок на предизвестие и без неустойки. Промените в мрежата на всяко предприятие 
са продиктувани от съответните технологични промени или от нормалната експлоатация на 
мрежата като предупреждението в определен срок е достатъчно за ОП да уведоми своите 
потребители. Прекратяването на договора само на това основание, означава прекратяване на 
предоставянето на услуги на потребителите. 
 

13. Точка 4.2 от Раздел V следва да отпадне. 
 
Мотиви: При възникване на повреди по кабелната свързаност, засягащи предоставените 
абонатни линии под наем на едро, БТК следва да отстрани съответна повреда съгласно 
Приложение 3 „Технически наръчник по експлоатация  и поддръжка”, а не да прекратява  
предоставянето на услугата. Ако БТК иска прекратяване на предоставянето на услугата поради 
невъзможност да отстрани повредата, следва да дължи неустойки в размер на оставащата част 
от срока на договора на ОП с крайния абонат. 
 
Становище на КБМ: 
В становището си КБМ  предлага определени изменения на т. 4.2 от Раздел V от типовото 
предложение: 
- т. 4.2 да отпадне т.е БТК да няма възможност да прекрати договора при възникване на 
повреди по кабелната свързаност, а в такива случаи да се прилага процедурата по Приложение 
№3 към ТП „Технически наръчник по експлоатация и поддръжка", 
 или 
- в т. 4.2 да бъде предвидена възможност БТК да спира предоставянето на услугата до 
отстраняване на повредата, ако повредата не е съществена и ще бъде отстранена в 
установения срок, или БТК да има възможност да прекрати договора при възникнали повреди, 
които са съществени и чието отстраняване ще продължи повече от нормално установения 
срок по отстраняване на повредата, като в случай на прекратяване от страна на БТК, БТК 
следва да дължи неустойки на ОП в размер на месечните вноски за оставащата част от срока 
на договора между ОП и БТК. КБМ счита, че в случай, че тази предпоставка за прекратяване се 
запази в текста на ТП, следва същата да се добави към Раздел IX - „Спиране и Прекратяване на 
договора", където е систематичното й място. 
 
Становище на КРС: 
КРС отчита направеното предложение, но поддържа вече изразената позиция т. 4.2 да 
отпадне, мотивите за което са посочени по-горе. Алтернативното предложение на КБМ не се 
приема, тъй като се възприема първото предложение. 
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14. В точка 2 от Раздел VІІ да отпадне последното изречение „Цените са посочени без 
ДДС.”. 
 

Мотиви: В текста не се съдържат цени, по отношение на които е валидно уточнението. В 
ценовата листа изрично е посочено, че цените са без ДДС. 
 

15. Разделите след Раздел V „Промени в мрежата” следва да се преномерират. 
 

Мотиви: Редакционна бележка. 
 

16. Определеният в Раздел VIII срок от 12 месеца противоречи на минималния срок за 
ползване на услугата в Приложение 4 Раздел II. Текстът на Раздел VIII да се редактира, като се 
въведе минимален срок 6 месеца. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема редакцията от страна на КРС като според дружеството Раздел VIII определя 
срок на договора между БТК и ОП, който е 12 месеца, а в Приложение 4 Раздел II, т. 3 е 
определен минимален срок на ползване на услугата за конкретна абонатна линия - 6 месеца. 
 
Становище на КБМ: 
 КБМ от друга страна счита че има несъответствие между посочения минимален срок на 
договора по този раздел, а именно 12 (дванадесет) месеца, и срокът по т.З, Раздел II, на 
Приложение №4 от ТП, където е цитирано, че   минималният срок за ползване на услугата е 6 
(шест) месеца. В този смисъл следва да се синхронизират двата текста и да бъде определен 
еднозначно минималния срок за ползване на услугата по договора, с цел да бъдат избегнати 
неточности и двусмислие на клаузите. КБМ предлага минималният срок за ползване на 
услугата да бъде 6 (шест) месеца 
 
Становище на КРС: 
КРС оттегля даденото указание и приема  забележката на БТК.   
 

17. Точка 1.1. от Раздел IX следва да отпадне. 
 

Мотиви: В точка 1.2 от Раздел IX се урежда хипотезата на предизвестие при наличие на 
прекратено или отнето разрешение, а точка  1.1 от Раздел ІХ. урежда хипотеза, при която 
договорът се прекратява от момента на решението на КРС за прекратяване или отнемане. Тези 
хипотези са противоречиви, тъй като ако прекратяването е от датата на решението на КРС 
(точка  1.1 от Раздел ІХ.), то последващото предизвестие, което може да бъде направено едва 
след уведомяването за решението на КРС, се явява безпредметно. Наред с това, необходимо е 
да се има предвид, че само влезлите в сила решения на КРС, както и тези с допуснато 
предварително изпълнение, относно отнемане на разрешение могат да предизвикат ефекта на 
прекратяване на договора. В тази връзка, за да бъдат защитени в максимална степен 
интересите на страните по договора условието на точка 1.1. следва да се заличи.  
 
 

18. В точка 4 от Раздел IX думите “без да се ограничава до” следва да се заличат. 
 

Мотиви: В точка 4 от Раздел IX. с думите “без да се ограничава до” е въведен 
неограничен брой хипотези на съществени нарушения, които са основания за прекратяване на 
договора по предходната точка.  Освен посочените изисквания, в Типовото предложение могат 
да бъдат въведени изисквания, доколкото те съответстват на чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 
19.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване 
(Наредба № 1). 
 
Становище на БТК: 
 БТК не приема направената корекция от страна на КРС. Като мотив предприятието посочва, 
че основанията за прекратяване на договор не следва да бъдат ограничавани до тези 
основания. Този договор е свързан с договора за взаимно свързване по отношение на услугата 
избор на оператор, за който договор съществуват други основания за прекратяване. Наред с 
това, БТК прекратява договор на свои абонати при различни условия, отнасящи се до 

 8



Приложение № ІV към Решение № 712/29.06.2010 г. на КРС 
 

неправомерно използване на абонатния пост, които следва да бъдат прилагане по аналогичен 
начин при отдаване на абонатна линия под наем. 
 
Становище КБМ: 
КБМ счита, че в чл.4 от Раздел IX на ТП следва да бъдат изрично, изчерпателно  и  ясно  
изброени  съществените  нарушения,   при  които  е  възможно прекратяване на договора от 
всяка от страните на него. Посоченото за съществено нарушение по т.4.2- „нарушение на 
изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и защита на мрежата” следва или да 
отпадне, или да се конкретизира, тъй като в самото Типово предложение и в Приложенията 
към него не се съдържат такива изисквания за сигурност, безопасна експлоатация и защита на 
мрежата 
 
Становище на КРС: 
Като мотив БТК посочва обвързаността с типовото предложение за взаимно свързване. 
КРС счита този довод за неоснователен. Вярно е, че за ползване на услугата „Отдаване на 
абонатни линии под наем на едро” е необходимо  използването на услугата «избор на 
оператор». В същото време, ако ползването на услугата «избор на оператор» се прекрати, 
то договорът за „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” ще бъде прекратен с оглед 
изискването на т.ІІ.4.. До прекратяване на услугата „избор на оператор” може да се стигне 
и при неспазване на съществените изисквания, предвидени в договора за взаимно свързване. 
С цел постигане на максимална яснота в отношенията между предприятията, предвид 
изложените по-горе мотиви и по-специално с оглед изискването на т.ІІ.4. от основното 
тяло на типовото предложение, в раздел ІХ от основното тяло на типовото предложение 
следва да се добави клауза, според която договорът се прекратява при прекратяване на 
договорните отношения между БТК и предприятието във връзка с предоставяне и ползване 
на услугата „избор на оператор”. Прекратяване на това основание следва да влече 
съответните последици, уредени в съответните точки на ІХ., например при прекратяване 
на посоченото основание преди изтичане на минималния срок се дължат съответните 
неустойки. 
 

19. Точка 4.2 от Раздел IX да се конкретизира, тъй като Типовото предложение не 
съдържа такива изисквания  
 

Мотиви: За съществено се счита нарушение, което не ясно определено, но дава 
основание на „БТК”АД незабавно да прекрати договора. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема забележката направена от страна КРС, като посочва че изискванията са 
изчерпателно изброени както в това типово предложение, така и в Типовото предложение за 
сключване на договор за взаимно свързване. 
 
Становище КБМ: 
Посоченото за съществено нарушение по т.4.2- „нарушение на изискванията за сигурност, 
безопасна експлоатация и защита на мрежата” следва или да отпадне, или да се конкретизира, 
тъй като в самото Типово предложение и в Приложенията към него не се съдържат такива 
изисквания за сигурност, безопасна експлоатация и защита на мрежата 
 
Становище на КРС: 
От БТК не са посочени конкретни текстове от типовото предложение, които съдържат 
изисквания за сигурност и безопасност на мрежата. В тази връзка КРС счита, че са налице 
основания текстът на точка 4.2 от Раздел IX да се измени по посочения начин: 
„нарушение на което и да било от изискванията на сигурност, безопасна експлоатация и 
защита на мрежата, съобразно приложимите технически спецификации”. 
Видно от текста на типовото предложение не са налице цитираните от БТК „изисквания на 
сигурност, безопасна експлоатация и защита на мрежата”. Колкото до аналогичните 
изисквания, предвидени в типовото предложение за взаимно свързване, същите не могат да 
бъдат съществени нарушения на индивидуалния договор за отдаване на абонатни линии под 
наем на едро. Още повече, че в конкретния случай цитираните изисквания „сигурност, 
безопасна експлоатация и защита на мрежата” не следва да задължават ОП след като БТК е 
предприятието, което експлоатира своята мрежа и по същество предлага своя услуга на 
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дребно при регулирани условия на едро без същото да предвижда физически достъп до 
мрежата. 
 

20. Клаузата на точка 5 от Раздел IX следва да бъде изменена по следния начин: 
 
„ 5. При възникване на непреодолима сила, която продължава за период, при който някоя от  
страна вече няма интерес от изпълнението тази страна има право да прекрати настоящия 
Договор с десет дневно писмено предизвестие като в тези случаи т. 6 на Раздел IX не се 
прилага.”  
 

Мотиви: Клаузата на точка 5 от Раздел IX е формулирана крайно неблагоприятно за 
страната засегната от непреодолима сила и противоречи на разпоредбата на чл. 306, ал. 5 от 
Търговския закон, където изрично е посочено, че „…непреодолимата сила трае толкова, че 
кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това 
право има и длъжникът”. С оглед спецификата на услугата е възможно непреодолимата сила да 
засегне частично възможностите за изпълнение на договора. Също така, от друга страна, 
прекратяването на договора не отнема възможността да бъде сключен отново (доколкото е в 
сила решението на КРС, с което се налага задължението „Отдаване на абонатни линии под 
наем на едро” . 
Също така, КРС счита за необходимо да бъде добавено уточнението, че правилото на точка 6 
на Раздел IX не се прилага в тези случаи, поради това, че е налице една невиновна 
невъзможност за изпълнение на договорните задължения, която е основание за прекратяване 
на действащия между страните договор (чл. 306, ал. 1 от Търговския закон).  
Посоченият срок от три месеца е продължителността на обстоятелството непреодолима сила, 
която КРС счита за необходимо да бъде изрично посочена с оглед разпоредбата на чл. 306, ал. 
5 от Търговския закон  като период, след който кредиторът няма интерес от изпълнението. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема редакцията направена от страна на КРС. Предприятието е на мнение че 
доколкото текстът не разглежда в детайли понятието „непреодолима сила", и случаите, в 
които действително е налице такава, БТК счита, че е възможно страна по договора да 
спекулира с посочената клауза и да оправдава с нея свое недобросъвестно поведение. Възможно 
е да възникнат случаи, при които неизправна страна по договора да оправдава нежеланието си 
да изпълнява задълженията си по договора с понятието „непреодолима сила, както и 
договорът да бъде прекратен по време на минималния период без санкции за неизправната 
страна, в случай, че тя се позове на посочената разпоредба. 
Предприятието предлага в  случай, че КРС прецени, че е необходимо прецизиране на текста, да 
бъде включена  следната процедура: 
 
„5.1. Никоя от Страните не може да бъде смятана за отговорна пред другата, когато не е 
изпълнила условия на настоящия Договор при настъпване на обстоятелства от непреодолима 
сила. "Непреодолима сила" се определя като извънредно събитие с непреодолим или 
непредвидим характер, извън контрола на страните, възникнало след датата на подписване на 
настоящия Договор (а) което пряко засяга изпълнението на задълженията на Страните, 
съгласно този Договор; (б) наличието на това събитие не е резултат на небрежност от 
съответната Страна и не може да бъде избегнато чрез предприемането на съответните 
мерки от тази Страна. Обстоятелства от непреодолима сила включват, но не се 
ограничават до: (а) земетресения, наводнения, пожари или други природни бедствия, епидемии; 
(б) война, революция, въстание, бунт или други граждански събития, производствени или други 
аварии; (в) правителствено ембарго, ограничение или друго действие. 
 
5.2. Страната, която е засегната от непреодолима сила, трябва незабавно да уведоми 
другата за предполагаемия размер и продължителност на невъзможността си да изпълнява 
задълженията си в съответствие с настоящия Договор. След приключване на забавянето или 
повредата, дължащи се на непреодолима сила, засегнатата Страна трябва незабавно да 
уведоми другата за това. Ако в резултат на непреодолима сила изпълнението на 
задълженията на някоя от Страните по настоящия Договор е само частично засегнато, то 
тази Страна е отговорна за изпълнение на задълженията, които не са засегнати от 
непреодолимата сила. 
Всяко неизпълнено задължение, чието неизпълнение се дължи на непреодолима сила, трябва да 
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се изпълни от засегнатата Страна щом като стане възможно, след прекратяването на 
непреодолимата сила с изключение на случаите, когато подобно изпълнение не е вече 
практически осъществимо или не се изисква от другата Страна. 
Ако непреодолимата сила продължи повече от б (шест) месеца от датата на писменото 
уведомление по т.5.2 и не е подадено съобщение за прекратяване на действието на 
непреодолимата сила, като същата не дава възможност на засегнатата Страна да изпълнява 
задълженията си изцяло или частично, то след изтичането на този период, незасегнатата от 
непреодолимата сила Страна има право да прекрати Договора, За това е необходимо 
последната Страна да даде 30-дневно писмено предизвестие на другата след изтичането на 6-
месечния период. Ако незасегнатата страна не прекрати настоящия договор съгласно 
разпоредбите на този член, засегнатите задължения трябва да бъдат изпълнени от 
засегнатата от непреодолимата сила Страна, колкото е възможно по-скоро след приключване 
на действието на непреодолимата сила, с изключение на случаите, когато подобно изпълнение 
не е вече възможно, или не се изисква от другата Страна като незасегнатите задължения ще 
продължат да се изпълняват, съгласно условията на този Договор." 
 
Становище КБМ: 
КБМ счита, че разпоредбата на чл.5 от Раздел IX на ТП е некоректна и противоречи на 
Търговския закон.  В този смисъл същата следва да се приведе в 
съответствие с разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон, отнасящи се до възникване 
на обстоятелство на непреодолима сила. 
 
Становище на КРС: 
КРС отчита становището на КБМ като поддържа,  че изменените указания премахват 
противоречието с Търговския закон като дават възможност на всяка страна да прекрати 
договора. 
КРС не споделя изразеното от БТК становище, че е „възможно страна по договора да 
спекулира с посочената клауза и да оправдава с нея свое недобросъвестно поведение”, което по 
същество предполага неправомерно поведение на страната, засегната от непреодолимата 
сила, включително БТК. При всички положения, за да бъде прекратен договора по реда на точка 
5 е необходимо да бъде доказано както наличието на непреодолима сила, така и  причинната 
връзка между този факт и липсата на интерес от изпълнението. 
Предложеният нов текст от  БТК е идентичен на съществуващите текстове в типовото 
предложение за взаимно свързване и типовото предложение за необвързан достъп. КРС счита, 
че така формулирани точки 5.1. и 5.2. отговаря на целите и същността на наложеното 
задължение за изготвяне на типово предложение за отдаване на линии под наем на едро, с 
оглед на което изменя своята първоначална позиция, което е отразено на систематичното 
място в Приложение № II на ТП. 
 

21.Точка 8 от Раздел IX да се премести на систематичното и място след точка 2 от 
Раздел IX. 
 

Мотиви: Редакционна бележка. 
 
Становище на КБМ: 
Разпоредбата на чл.8, от Раздел IX на ТП, която се отнася до възможността ОП да 
прекрати договора с предизвестие (като спазва изискванията при прекратяване преди 
изтичане на минималния срок), следва да се допълни, като се посочи, че срокът на 
предизвестие е поне 60 дни преди изтичане на срока по договора. Това допълнение привежда 
в съответствие тази разпоредба и разпоредбата на Раздел VIII от ТП. 
 
Становище на КРС:  
КРС отчита направеното предложение на КБМ, но не споделя становището, защото 
условията на т. 8 от Раздел IX и това на Раздел VIII се отнасят към различни хипотези. В 
първия случай се касае за прекратяване на договора с едностранно предизвестие на ОП преди 
изтичане на неговия срок, а във втория – волеизявление на ОП, с което се изразява несъгласие 
с автоматичното продължаване на договора за нови 12 месеца. 
 
ІІ. УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 „ДЕФИНИЦИИ” КЪМ ТИПОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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22. В Приложение 1 да се измени текста на дефинициите както следва: 
„Активна абонатна линия” е PSTN/ISDN абонатна линия, която към момента на подаване на 
заявка от Предприятието се идентифицира с абонатен номер и чрез която се осъществяват 
входящи/изходящи повиквания от/към абонат на БТК с издадена поне една абонатна сметка. 
 

Мотиви: Дефиницията  в Приложение 1 в този си вид дава по-голяма яснота и  е в 
съответствие на определението за „активна абонатна линия” по § 1, т. 1 от ДР на Наредба № 1. 
 
„Неактивна абонатна линия” е абонатна линия, която не се идентифицира с абонатен номер и 
чрез която не се осъществяват входящи/изходящи повиквания към/от абонат на БТК. 
 
Мотиви: Дефиницията е съобразена с определението по §1, т. 6 от ДР на Наредба №1. 
 

23. В дефиницията на „Типово предложение за отдаване на абонатна линия на едро” 
думите „общите” следва да отпаднат. 
 

Мотиви: Съгласно дефиницията на Типово предложение, дадена в проекта, същото 
урежда общите условия за предоставяне на услугата, което предполага, че в индивидуалния 
договор ще бъдат включени и допълнителни условия. Като се има предвид, че липсва яснота с 
какъв предмет ще бъдат тези допълнителни условия, така представената дефиниция 
противоречи на наложеното на „БТК” АД специфично задължение. Видно от мотивите за 
неговото налагане целта е да се създаде прозрачност на условията за предоставяне на 
услугата, което ще спомогне за осигуряване на нормална конкурентна среда. Съгласно 
дадените указания допълнителни условия в типовото предложение могат да бъдат включвани 
от „БТК” АД, но те не следва да  пречат на нормалното развитие на конкуренцията. С 
направеното предложение на практика се заобикаля закона, както и наложените специфични 
задължения, тъй като се предоставя възможност за „БТК” АД да определя в индивидуалните 
договори условия, които не са одобрени от регулатора и могат да увредят интересите както на 
предприятията, ползващи услугата, така и тези на крайните потребители.  
 
Становище на БТК: 
Типовото предложение определя общите изисквания за сключване на договор. Всеки договор 
има отделни специфики, които най-вече са по искане на самите предприятия и които, съгласно 
изискванията, не противоречат на самото Типово предложение Тези договори се предоставят 
в КРС, което гарантира, че „не се заобикаля" ЗЕС. 
 
Становище на КРС: 
Направената от БТК забележка не се приема, като КРС поддържа мотивите си, изложени в 
рамките на консултациите.  
 
ІІІ. УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „ОБХВАТ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА” КЪМ 
ТИПОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
   

24. Точка 1 от Раздел I, следва да се измени така :  
„1.Услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” (Услугата)  осигурява на 
Оторизираното Предприятие (ОП) възможност за предоставяне на гласови телефонни услуги на 
абонати/потребители на БТК свързани към комутационни възли чрез отдаване под наем на 
активни и/или неактивни абонатни линии за достъп: 
1.1. Аналогови линии за достъп (PSTN); 
1.2. Цифрови линии за достъп - ISDN 2B+D;  
1.3. Цифрови линии за достъп - ISDN 30B+D.” 
 

Мотиви: В предложения от „БТК” АД текст не са засегнати неактивните абонатни линии, 
които също трябва да се предлагат, съгласно чл.12 от Наредба № 1 и наложените специфични 
задължения.  
 
Становище на БТК: 
БТК не приема предложената редакция от КРС, като мотивира несъгласието че  точката 
описва услугите, които се ползват чрез абонатните линии под наем, а не видовете такива. 
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Според предприятието в т.II.1. от същото Приложение са описани видовете линии - активни и 
неактивни.  
 
Становище на КРС: 
КРС приема направената забележка и изменя съответно своето първоначално указание. 
 

25.   Точка 2 от Раздел І следва да се измени така: 
„2. ОП заплаща на БТК: 
2.1. цени за предоставяне на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”, 
съгласно цените от Приложение 6 – Цени; 
2.2. цени за генериране на повиквания, съгласно реда и условията на договора за взаимно 
свързване между БТК и ОП.” 
 

Мотиви: Редакционна забележка. 
 

26. Текстът на точка 2 от Раздел ІІ „стандартния пакет” следва да се замени с думата 
„следните”. 
 

Мотиви: Използването на понятието „стандартен пакет” е некоректно, изброените услуги 
се предоставят на всеки абонат, като те не са дефинирани като специфичен пакет от услуги, 
предлагани от предприятията.  
 
Становище на Транс Телеком: 
В Приложение 2, раздел II, т.2 Транс Телеком счита, че изброяването на предоставените 
услуги на дребно е непълно и следва да се прецизира или да се извърши препратка към 
съответните текстове от Общите условия на договора с потребителите на фиксирана 
телефонна услуга на БТК. Като пример Транс Телеком посочва, че от изброяваното липсват 
основни услуги, а именно блокиране на идентификацията на линия на викащия, както и 
блокиране на идентификацията на свързаната линия и редица други услуги, които са 
предвидени в посочените Общи условия. 
 
Становище на КРС: 
Приема се забележката на Транс Телеком по принцип и счита, че следва да се направи 
изменение на точка 2 от Раздел ІІ. 
 

27. Точка 3  от Раздел ІІ се изменя така : 
„3.1 Техническата реализация на услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” се 
изразява в активиране на услугата “Избор на оператор на абонаментна основа” (CPS), в 
локален комутационен възел, към който е свързана посочената от ОП абонатна линия, по такъв 
начин че всички изходящи повиквания инициирани от абоната на тази линия се пренасят до 
точката на взаимно свързване със съответното ОП. 
При предоставяне на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”, БТК ще предава 
към ОП, чрез CPS, повиквания и към услуги за спешни повиквания, към услуги с безплатен 
достъп (0800) и към кратки национални кодове с първа цифра „1”. 
       3.2 При генериране на изходящ трафик от абонати на услугата „Отдаване на абонатни 
линии под наем на едро”, БТК осигурява формат на номерата, предавани в сигнализацията към 
ОП, както следва: 
(а) При международен трафик: 
A номер: NDC + SN, тип на номера National 
B номер: CSC+CC+NDC + SN, тип на номера International 
(б) При национален трафик към географски номера: 
A номер: NDC + SN, тип на номера National 
B номер: CSC+NDC + SN, тип на номера National 
(в) При национален трафик към негеографски номера: 
A номер: NDC + SN, тип на номера National 
B номер: CSC+NgN, тип на номера National 
(г) При трафик към спешни номера 150/160/166/112: 
A номер: NDC + SN, тип на номера National 
B номер: CSC+150/160/166/112, тип на номера Subscriber  
(д) При трафик към номера 11800, 165, 180: 
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A номер: NDC + SN, тип на номера National 
B номер: CSC+11800/165/180, тип на номера Subscriber  
(е) Начин на предаване на B – номера: блоково или цифра по цифра 
 
NDC- национален географски код 
SN – абонатен номер 
CC- международен код 
NgN - национален негеографски номер – 700/800/900/87/88/89/99 
CSC – код за Избор на оператор на абонаментна основа 
CSC за услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” е 010ВXY, където: 
010 – префикс за избор на оторизираното предприятие 
B -  идентификатор за услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” 
XY – идентификатор на оторизираното предприятие 
Като ОП е необходимо да осигури CLI при викания абонат така че да е възможно обратно 
повикване. 
 
 Мотиви:  Услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” е свързана с 
предоставянето на обществена телефонна услуга. В тази връзка доставчикът, който ползва 
услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” следва да осигури и достъп до услуги 
за спешна помощ, и/или предоставяне на негеографски услуги,  съгласно т.41 от ПЗР от ЗЕС. 
Съответно предоставяне на услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” 
предполага всички повиквания да се насочват към мрежата на ОП, следователно задължението 
за осъществяване на повиквания към услуги за спешни повиквания, услуги с безплатен достъп 
(0800) и към кратки национални кодове с първа цифра „1”е на ОП. Въведените условия относно 
техническа реализация на услугата са некоректни, тъй като се отнасят до услуга, предмет на 
друго типово предложение. Доколкото услугата по настоящото типово предложение е свързана 
с реалното предоставяне на услугата „Избор на оператор на абонаментна основа” то е 
необходимо въвеждането на условия, които синхронизират подаването на заявления и 
процедурите по тяхното разглеждане.  
 
Становище на БТК: 
БТК не приема предложената редакция на текста към точка 3 с мотива че техническата 
реализация на услугата "Отдаване на абонатни линии под наем на едро" е аналогична на 
техническата реализация за услугата генериране за "Избор на оператор на абонаментна 
основа" (СРS) и се осъществява по реда и условията на Типово предложение за сключване на 
договор за взаимно свързване на БТК. Дружеството обръща внимание че предложеният текст, 
се отнася до формата на номерата, предавани към предприятието, доколкото той се 
различава от формата при избор на оператор. Също така изрязва несъгласие относно 
разширяването на текста с включване на задължение за обхвата на потребителските услуги, 
което би създало известна неяснота. Според предприятието предложеният текст не 
ограничава потребителските услуги, които ще се предоставят при отдаване на абонатни 
линии под наем. 
 
Становище на Транс Телеком: 
По отношение на предложеното на КРС по т.27 от Позицията, параграф.2 на т.3.1 считаме, 
че текста не е достатъчно прецизен тъй като ограничава задължението за предаване на 
повиквания към ОП единствено до услугите с безплатен достъп, което противоречи на 
цитираната, в мотивите на КРС към това предложение, разпоредба на т.41 от ДР на ЗЕС. 
Считаме, че задължението на БТК следва да обхване всички негеографски услуги, включително 
0700 и 090. Естествено условията, при които ще се осъществява свързването са предмет на 
договори между страните, но това се отнася и до услугите с безплатен достъп 0800. 
Във връзка със същата точка 3.2. от раздел II на Приложение № 2, Транс Телеком счита, че 
следва да отпадне израза ”CSC – код за Избор на оператор на абонаментна основа”, тъй 
като в следващия ред отново е дефинирано същото понятие, но е вложено друго 
съдържание, а използваното по-горе в същия параграф понятие в букви от „а” – „е” е с 
второто значение. Отпадането на израза, ще допринесе за непротиворечиво тълкуване на 
понятията. 
Считаме също така,  че  дефиницията за NgN следва да бъде прецизирана по следния начин: 
„NgN- код за достъп до негеографски номера за услуги или мрежи- 
700/800/90/87/88/89/988/989/996/999” 
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Предложението отговаря на изискванията за формата на негеографските кодове за достъп 
до мрежи и услуги, предвиден в Наредба № 7 за правилата за разпределение и процедурите 
по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, 
адреси и имена. 
 
Становище на КРС: 
Относно становището на БТК по точка 3 от Раздел ІІ на Типовото предложение за 
отдаване на абонатни линии под наем на едро, КРС продължава да поддържа мнението си 
относно редакционният текст на новосъздадената точка 3.1. така разписан текста дава 
значително по-голяма яснота за предлаганата от страна на предприятието услуга.  
Поради естеството на услугата ”Отдаване  на  абонатни  линии  под  наем  на  едро”, която 
е  свързана с предоставянето на обществена телефонна услуга, доставчикът, който я 
ползва следва да осигури и достъп до услуги за спешна помощ, и/или предоставяне на 
негеографски услуги, съгласно т.41 от ПЗР от ЗЕС. Съответно предоставяне на услугата 
”Отдаване на абонатни линии под наем на едро” предполага всички повиквания да се 
насочват към мрежата на ОП, за разлика от предоставянето на услугата „ Избор на 
оператор, където ОП има възможност да определи кои услуги би предоставял на крайният 
клиент. В тази връзка в случай на предоставяне на услугата ”Отдаване на абонатни линии 
под наем на едро”  задължението за осъществяване  на  повиквания  към услуги за  спешни 
повиквания, услуги с безплатен достъп (0800) и към кратки национални кодове с първа цифра 
„1”е на ОП. По тази причина КРС е на мнение че това следва да бъде уточнено в Типовото 
предложение за  отдаване на абонатни линии под наем на едро, с оглед да не възникват 
недоразумения относно двата вида услуги. 
По отношение на изразеното становището на Транс Телеком, КРС счита че така 
предложената редакция не ограничава задължението за предаване на повиквания към ОП 
единствено до услугите с безплатен достъп. Както бе обосновано по горе от КРС тази 
редакция дава по-голяма яснота относно повикванията, които ще се предават към 
предприятието наело абонатни линии под наем на едро, доколкото тази услуга е свързана с 
предоставянето на обществена телефонна услуга. 
КРС приема по принцип отправената забележка от страна на Транс Телеком във връзка с т. 
3.2. от раздел II на Приложение № 2. С оглед на това, точка  3.2  на Раздел II  в Приложение 2 
се изменя съответно. 
 

28. Точка 5 от Раздел II следва да  отпадне. 
  
  Мотиви: Точката отпада, като текстът касаеш пренесени номера е преместен на 
систематичното му място в точка 1 от Раздел V на Приложение 2.  Направена е редакция на 
т.1.1. от Раздел V.  
 
Становище на БТК: 
Разделът е Описание на услугата. Точката дава описание на вида номера на абонатни линии на 
БТК, за които се предоставя. 
 
Становище на Транс Телеком:  
Считаме че т.5 от раздел II Приложение 2 е необходимо да бъде допълнена по следния начин: 
„Услугата „абонатни линии под наем” се предлага за абонатни номера от ННП на БТК, които 
не са пренесени в други мрежи, предоставящи фиксирана гласова телефонна услуга или за 
абонатни номера пренесени в мрежата на БТК.” 
Считаме, че не следва да се ограничава възможността за ползване на услугата „отдаване 
на абонатни линии под наем” единствено до номера от ННП на БТК, тъй като абонатите на 
БТК, които са пренесли своите номера в мрежата на дружеството също следва да имат 
право на избор по отношение на ползваните от тях услуги. 
 
Становище на КРС:  
КРС приема предложението от страна на Транс Телеком и следва точката да се измени: 
„1.1. на съществуваща абонатна линия с номер от ННП на БТК, който не е пренесен в друга 
мрежа или с абонатен номер пренесен в мрежата на БТК”. 
 

29. Точка 6 от Раздел II на  Типовото предложение да се измени както следва : 
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  6.1 При осъществяване на преносимост при промяна на адреса на крайния 
абонат/потребител услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” за съответния 
номер се запазва. 
   6.2 Ако абонатът/потребителят заяви преносимост на номера, разпределен към 
отдадената под наем абонатна линия на БТК, чрез която се предоставя услугата „Отдаване на 
абонатни линии под наем на едро”, последната ще бъде прекратена от БТК считано от датата 
на фактическо пренасяне на номера.   
 

Мотиви:  Съгласно чл.134 от ЗЕС преносимостта на номера следва да бъде възможна и 
в случай на предоставяне на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”, 
доколкото предприятието, ползващо услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” 
предоставя обществени телефонни услуги, то не следва предоставянето на дадена услуга да 
възпрепятства възможността и правото на всеки абонат/потребител да запази номера си при 
смяна на доставчика на обществена телефонна услуга.  
Относно осъществяването на преносимост при промяна на адреса, то съгласно чл. 8 от ФС 
заявка за преносимост при промяна на адреса не е основание за прекратяване на услугата 
„Избор на оператор на абонаментна основа”. 
„БТК” АД следва да разпише процедура относно взаимоотношенията си с предприятието, 
ползващо услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” по отношение на 
обслужване на заявките, както и сроковете. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема редакцията направена в позицията на КРС. Предприятието на мнение че не 
съществува техническа възможност за предоставяне на услугата на едро чрез номера, 
които не са част от номерата предоставени на БТК. Точката, предложена от БТК, не 
противоречи на изискванията на ЗЕС, а гарантира реална техническа възможност за 
предоставяне на абонатни линии под наем. 
Следва да се има предвид, че при преносимост се прекратява договорът между абоната и 
предприятието. БТК не е страна по такъв договор. Нещо повече, в случай на преносимост 
на абонат, имащ договор с предприятие, ползващо услугата абонатна линия под наем, то 
това предприятие следва да прекрати договора , а не БТК. 
 
Становище на Транс Телеком:  
Транс Телеком не одобрява изложеното в мотивите на КРС По отношение на 
предложението на КРС по т.29 от Позицията, предприятието счита, че не следва да се 
задължава БТК да разпише процедура относно взаимоотношенията си с предприятието, 
ползващо услугата „отдаване на абонатни линии под наем на едро” по отношение на 
обслужване на заявките, както и сроковете във връзка с преносимост, тъй като тези 
взаимоотношения според Транс Телеком следва да намерят място в Процедурата за 
преносимост поради факта че  в  процеса по преносимост ще бъде включено и трето 
предприятие  в чиято мрежа абонатът желае да се пренесе и то също следва да е наясно по 
какъв начин „общува” с държателя на номера-БТК и с предприятието, ползващо услугата 
„отдаване на абонатни линии под наем на едро”. Предприятието добавя още, че донор в 
случая се явява БТК, а абонаментните взаимоотношения на крайния потребител са с друго 
предприятие.   
При преминаване към преносимост на номерата с обслужване на заявките на едно гише, 
приемащият доставчик няма да е наясно с взаимоотношенията между БТК и ОП, а по 
отношение на БТК абонатът няма да има задължения и е възможно отново ОП да е ощетен. 
Предприятието е на мнение че в случай че не се приеме предложеното от тяхна страна  
следва да бъде предоставено в патримониума на БТК едностранно да определя правилата за 
обслужване на заявките, както и сроковете във връзка с преносимост Транс Телеком, тъй 
като тези условия са важни и следва да се видят гледните точки на всяка от 
потенциалните страни в процеса или да бъдат определени 
 
Становище на КРС: 
КРС счита, че преносимостта на номера следва да бъде възможна и в случай на 
предоставяне на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”. Съгласно чл.134 
от ЗЕС, доколкото предприятието, ползващо услугата „Отдаване на абонатни линии под 
наем на едро” предоставя обществени телефонни услуги, то не следва предоставянето на 
дадена услуга да възпрепятства възможността и правото на всеки абонат/потребител да 
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запази номера си при смяна на доставчика на обществена телефонна услуга.  Относно 
осъществяването на преносимост при промяна на адреса, то съгласно чл. 8 от 
Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на 
доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един 
географски национален код за направление заявка за преносимост при промяна на адреса не 
е основание за прекратяване на услугата „Избор на оператор на абонаментна основа”. БТК 
следва да разпише процедура относно взаимоотношенията си с предприятието, ползващо 
услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро” по отношение на обслужване на 
заявките, както и сроковете. 
КРС отчита и забележката на Транс Телеком и в тази връзка отпада изискването за БТК да 
разпише процедура относно взаимоотношенията си с предприятието, ползващо услугата 
„Отдаване на абонатни линии под наем на едро” по отношение на обслужване на заявките, 
както и сроковете 
 

30. Текстът на точка 1 от Раздел III да се номерира като второто изречение стане точка 
1.1, а втори абзац на точка 1 съответно точка 1.2. 
 
Мотиви: Улеснява се цитирането на текстове от Типовото предложение и препратките 
 

31. В схемата по точка 1 „демаркационни точки на „БТК”АД” да стане „гранични точки на 
отговорност”. 
Мотиви: Редакционна бележка. 
 

32. Да се създаде нова точка 1.3: 
„1.3 БТК е отговорна за поддръжката на линията в съответствие с Приложение №3 от Типовото 
предложение и границите на отговорност по т.1.2. 
 
Мотиви: Раздел III Отговорности на „БТК”АД следва да включва и отговорностите на БТК по 
отношение поддръжката на линията. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема предложеното в позицията на КРС, като се мотивира, че отговорностите на 
БТК са описани в Приложение 3 „Технически наръчник по експлоатация и поддръжка". 
 
Становище на КРС: 
Със създадената нова точка в позицията си КРС се стреми да създаде по-голяма яснота и 
точност относно отговорностите на БТК, в този смисъл е необходимо да бъде създадена 
нова точка 1.3. 
 

33. Раздели IV и VI систематично трябва да бъдат в основното тяло на договора. 
 
Мотиви: Посочените условия не се отнасят до предоставянето на услуги от БТК на ОП, а се 
отнасят до общите договорни отношения, свързани с уреждане на взаимоотношенията между 
потребителите, както и между БТК и ОП за условия, които не са пряко свързани с организацията 
на услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро”. 
 

34. Точка 1 от Раздел V да се измени, както следва: 
1. БТК предоставя услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро”: 
1.1. на съществуваща абонатна линия с номер от ННП на БТК, които не е пренесен в друга 
мрежа; 
1.2. на изградени неактивни абонатни линии, като при тяхното активиране им се присвоява 
номер от ННП на БТК. 
 

Мотиви: Точка 1.1 се променя в съответствие с направените забележки по точка 5 от 
Раздел II на Приложение 2. 
 
Становище на Транс Телеком: 
Транс Телеком приема направената редакция на точка 1 от Раздел V от страна КРС, като 
предлага следната редакция по отношение на предложеното на КРС по т.34 от Позицията 
предлагаме следната редакция на т.1.1: 
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„1.1. на съществуваща абонатна линия с номер от ННП на БТК, който не е пренесен в друга 
мрежа или с абонатен номер пренесен в мрежата на БТК. Съображенията  са с оглед 
изложеното по отношение на предложението на предприятието за изменение на т.5 от 
Приложение 2, раздел II.” 
 
Становище на КРС: 
КРС приема предложението от страна на ТРАНС ТЕЛЕКОМ и следва точката да се измени 
„1.1. на съществуваща абонатна линия с номер от ННП на БТК, който не е пренесен в друга 
мрежа или с абонатен номер пренесен в мрежата на БТК  
  

35. Точка 4 от Раздел VI  да се измени, както следва: 
„4. ОП трябва да информира крайните си потребители за услугата „отдаване на абонатни линии 
на едро” като препродавана услуга на БТК, включително за произтичащите от това права и 
задължения на ОП и БТК, контактни точки на ОП за заявяване на повреди, технически условия и 
таксуване. „ 
 

Мотиви: Текстът е редактиран като „роли на замесените страни” се заменя с „права и 
задължения на ОП и БТК, описани в това типово предложение.  Считаме, че крайният 
потребител трябва да получи информация по отношение на таксуването и някои технически 
условия при необходимост. „Инфраструктурна информация” трябва да отпадне или да се 
конкретизира. 
 
ІІІ. УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 „ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК” КЪМ ТИПОВОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

36. Раздел I „Технически спецификации” да се измени, като се направят препратки към 
публикуваните от БТК технически спецификации на аналогов и цифров абонатен интерфейс. 
 

Мотиви: В съответствие с чл. 272 от ЗЕС, БТК има задължение да публикува на 
страницата си в интернет техническите спецификации на интерфейсите на свързване на крайни 
устройства към мрежата си. Тъй като съдържанието на Раздел I технически спецификации се 
явява част от публикуваната от БТК информация е необходимо допълване или директно 
препращане към интернет страницата на БТКАД.  
 
Становище на БТК: 
Според БТК точката показва общо спецификациите на интерфейсите. Според 
предприятието публикуването на интернет страницата на БТК е задължение, 
произтичащо от чл. 262 от ЗЕС. Посочването на конкретен адрес би затруднило промяна на 
страницата, което е силно затрудняващо за страните. 
 
Становище на КРС: 
Предложението на КРС е направено с оглед на това да се осигури съответствие между 
съдържанието на Раздел I „Технически спецификации” от типовото предложение и 
публикацията на интернет страницата на БТК, съдържаща актуална информация по 
отношение на интерфейсите, така че да се избегнат изменения на типовото предложение 
в случай на  промени. До известна степен сме съгласни със становището на БТК, че 
промяната на Интернет адреса на публикуване също ще затрудни страните. Предлагаме, 
да се добави текст указващ, че посочените технически спецификации, отговарят на 
публично обявените такива на интернет страницата на БТК. 
 

37. Раздел II Експлоатация и поддръжка да се измени, както следва: 
„ ІІ. Експлоатация и поддръжка 
1. Заявките от ОП за повреди ще се приемат от БТК 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата и 365 дни в годината. 
БТК няма да приема заявки за повреди, които са изпратени директно от крайни потребители. ОП 
следва да уведомява крайните потребители за начина на заявяване на повреди. 
 
2. ОП отправя заявка за повреда в точката за контакт на БТК по телефона и/или писмено по 
електронната поща. По време на заявяване за повреда, ОП трябва да предостави информация, 
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с цел диагностициране на повредата. БТК изпраща потвърждение за получаване на заявката в 
рамките на същия работен ден, когато е заявена повредата. 
 
3. Преди ОП да подаде заявка за повреда към контактна точка на БТК следва да е 
проверило, че заявената от крайния потребител повреда е реално  съществуваща и е в сферата 
на отговорност на БТК (т.е. в обществената телефонна мрежа на БТК до КТМ в помещенията на 
крайния потребител, изключващо крайното устройство и инсталациите на крайния потребител). 
 
4. БТК има следните задължения:  
4.1. да осигурява непрекъснато предоставяне на услугите, съобразно техническото и 
технологичното развитие на обществената фиксирана телефонна мрежа, с необходимото 
качество.  
4.2. да поддържа мрежата и прилежащите й съоръжения в техническа изправност и състояние, 
за непрекъснато и качествено предоставяне на услуги;  
4.3. да отстранява, възникнали повреди по мрежата и съоръженията и да информира ОП за 
отстраняване на повредата, като спазва следните срокове :  
а) за повреди, възникнали в станционните съоръжения - до 6 часа;  
б) за повреди, възникнали в кабелни трасета - до 10 работни дни;  
Сроковете по точка 4.3 започват да текат от момента на потвърждаване на заявката за повреда 
от страна на БТК. 
 
5. БТК има право със съдействието на ОП да контактува с крайния потребител в процеса на 
отстраняване на повредата. При повреда, изискваща проверка на абонатната линия от 
специалисти на БТК, ОП уговаря конкретен ден и час за посещение при крайния потребител.  
 
6. В случай, че повредата не е възникнала поради действия или бездействия на БТК във 
връзка с настоящия Договор, свързаните с това разходи се начисляват на ОП, в съответствие с 
ценовата листа за Услугата. 
 
7. В случай на неспазване на сроковете по точка 2 и точка 4.3 БТК следва да дължи 
обезщетение съобразно посоченото в основното тяло на договора. 
 
8. Контактни точки на БТК за заявяване на повреда: 
Телефон : 070017000;  
e-mail:VIP_HelpDesk@btc.bg  
 

Мотиви: КРС счита, че условията за отстраняване на повреди следва да бъдат част от 
настоящото типово предложение. Общите условия се одобряват по процедура, различна от 
процедурата за одобряване на типово предложение. При определяне на текстовете КРС се 
придържа към клаузите от общите условия на БТК.. Точка 4 първи абзац  отпада тъй като ОП 
единствено  може да съдейства на БТК при осъществяване на контакт с крайния потребител. Не 
би трябвало да се иска съдействие от ОП при откриване и отстраняване на повреди, тъй като 
абонатната линия от точката на взаимно свързване до КТМ е в границите на отговорност на 
БТК.    
 
Становище на БТК: 
БТК не приема промяната извършена в позицията от страна на КРС. Според предприятието  
промяната на раздела ще доведе до пълна промяна на приложението, като подобна редакция 
не показва позицията на КРС по основните цели на регулацията.Според компанията КРС 
въвежда задължения за начин на работа на оператор, за което не съществуват законови 
основания. 
С направената редакция , според БТК се въвеждат задължения за поддръжка на мрежата, 
които нямат пряко отношение към услугата, тъй като те се отнасят до задължения за 
взаимно свързване при предоставяне на услугата избор на оператор. 
Що се касае до крайната точка на мрежата следва да се има предвид, че при определяне на 
границата на отговорността  на БТК за осигуряване и поддръжка на мрежи и съоръжения, 
следва да бъдат отчетени особеностите на националното законодателството и по-
специално разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), които 
регламентират реда за изграждане на електронни съобщителни мрежи. Съгласно чл. 93, ал. 
1 от ЗУТ, в урегулирани територии подземните електронни съобщителни мрежи и 
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съоръжения се изграждат и полагат едновременно с другите мрежи и съоръжения 
(водопроводи, канализации, електрически, топлоснабдителни, газоснабдителни мрежи и 
други), преди полагането на бордюри, тротоари и улични настилки. Текстът на чл. 94 от 
ЗУТ изрично посочва, че в проектите на сгради се предвиждат електронни съобщителни 
инсталации и съоръжения, които се изграждат едновременно със сградата и другите 
вътрешни инсталации. От друга страна, разпоредбата на чл. 177, ал. 5 от ЗУТ 
регламентира, че свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор 
със съответните експлоатационни дружества. 
Както е видно от посочените разпоредби на ЗУТ, изграждането на електронните 
съобщителни мрежи и съоръжения вътре в сградите се извършва от строители по 
възлагане от лицето/лицата, които ще придобият вещни права върху индивидуално 
определени обекти в съответната сграда. В унисон с този принцип при създаване на 
вътресградните инсталации, разпоредбата на чл. 38 от Закона за собствеността 
предвижда „При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни 
собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, 
дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните 
части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, 
стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на 
отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към 
общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и 
централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и 
всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване.". 
Според БТК от посочените разпоредби може да се направи правнообоснован извод, че 
електронните съобщителни кабели и съоръжения, разположени в сградите са собственост 
на етажните собственици и тяхната експлоатация и поддръжка не може да бъде вменена на 
БТК при предоставянето на услугата „необвързан достъп до абонатна линия". 
В допълнение, следва да се има предвид и, че съгласно дефиницията, съдържаща се в § 5. т. 
32 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ„Общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура" са мрежите и съоръженията до общите контролно-измервателни уреди в 
недвижимите имоти, включително разпределителни устройства.". В електронната 
съобщителна мрежа на БТК, съответният измервателен уред/разпределително 
устройство е крайната разпределителна кутия, разположена в общи части на 
съответната сграда. 
Също така следва да се отбележи, че в действащото типово предложение за необвързан 
достъп границата на отговорност е изчерпателно определена в т. 2.5. от основния 
договор. Промяна на това задължение не произтича нито от Наредбата за достъп и 
взаимно свързване, нито от какъвто и да било друг нормативен акт, поради което не следва 
да се приема, 
 
Становище на КБМ: 
По   отношение   на   разпоредбите   в   Приложение   №3   -   „Технически наръчник   по   
експлоатация   и   поддръжка"   считаме,   че   същите   следва   да   бъдат допълнени: да се 
уточни в какъв срок от получаване на заявката за повреда, БТК ще стартира процеса по 
отстраняване на повредата; в какъв срок от установяване на повредата   същата   ще   
бъде   отстранена   и   ще   бъде   възстановено   качественото предоставяне на услугата; 
както и условия за поддръжка.  КБМ е на мнение, че включването на такива условия ще 
отговори в най-пълна степен на изискванията за минималното съдържание на ТП, посочени 
в чл.2.2., т.З, б."в" и б. „д" от Раздел IX на Решение №650 от 25 юни 2009 г. на КРС, а именно: 
„ТП следва да съдържа процедура за отстраняване на повреди и възстановяване на услугата 
и нейното качество", както и „условия за осигуряване на необходимата поддръжка на 
услугата". В този смисъл не считаме,    че   са   достатъчно   пълно    и   подробно   описани   
посочените   условия и изисквания, и поради тази причина е необходимо да бъдат допълнение 
разпоредбите на приложението 
 
Становище на КРС: 
КРС поддържа направената редакция в своята позиция.  
Предложеният от КРС текст представлява точно цитиране на Общите условия на БТК , 
като текстът първоначално предложен от БТК е следния: „ Заявките от ОП за повреди ще 
се приемат от БТК 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. При 
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получаване на заявка за повреда, БТК стартира процеса по отстраняване на повредата в 
съответствие с Общите условия за предоставяне на универсална телефонна услуга.”. Тъй 
като в типово предложение за предоставяне на услуга на едро не може да има препратки 
към  ОУ за услуга на дребно. 
 
ІV. УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 „ПРОЦЕДУРИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ” 
КЪМ ТИПОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

38. В точка 2, в която е посочено, че БТК няма да предостави услугата „Отдаване на 
абонатни линии под наем на едро”, когато потребител не е платил всички дължими суми, 
свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с БТК или такива на лизинг на крайни 
устройства/оборудване,  да бъде добавен следния текст в самия край на параграфа: 
 
„..., пряко свързани с абонатната линия, за която ОП иска да му бъде предоставена под наем.”  
 

Мотиви: КРС счита, че подобно уточнение е наложително с оглед конкретизирането на 
обхвата от задължения, които могат да бъдат пречка за предоставянето на услугата „Отдаване 
на абонатни линии под наем на едро”, както и да бъде премахната възможността текстът да 
бъде тълкуван в смисъл, че други дължими суми, произтичащи от облигационни отношения 
между същите страни (например предоставяни мобилни услуги или достъп до Интернет), могат 
да бъдат правомерен отказ за предоставяне на услугата. 
 
Становище на Транс Телеком: 
По Приложение 4, раздел I, т.2 пар. 3 считаме, че договорите за лизинг на крайни 
устройства/или оборудване, дори когато са пряко свързани с предоставянето на абонатната 
линия, не следва задължително да се прекратяват, особено ако не са свързани и не зависят от 
представянето на други услуги от страна на БТК.  
 
Становище на КРС: 
КРС отчита направената забележка от Транс Телеком като обръща внимание, че 
прекратяването на индивидуалните договори между БТК и абонатите няма отношение към 
разглежданото типово предложение. Условията, при които тези договори се прекратяват 
(включително автоматично), се уреждат от договора между БТК и съответните абонати и 
Общите условия за предоставяне на съответната услуга(и). 

 
39. Точка 1 и точка 2 от Раздел I се изменя така: 

„1. При активна абонатна линия: 
1.1 ОП подава Заявление по образец на БТК за предоставяне на Услугата.  
1.2. БТК проверява Заявлението за наличие на минимум вписани данни, както следва: 
- Идентификационни данни на оторизираното предприятие; 
- Адрес на свързване на КТМ; 
- Номер от ННП на абонатната линия/група от абонатни линии; 
- Титуляр по договор за абонатната линия. 
1.3. БТК няма да удовлетворява заявки за услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на 
едро” в случаи на непогасени дължими плащания от страна на абоната на БТК по договори с 
БТК за ползване на  фиксирана телефонна услуга или не е платил всички дължими суми, 
свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с БТК или такива за лизинг на крайни 
устройства/оборудване, пряко свързани с абонатната линия, за която ОП иска да му бъде 
предоставена под наем.  
 
Към Заявлението се прилага пълномощно от титуляра на абонатния пост и/или крайния 
потребител в полза на заявителя. 
 
2. При неактивна абонатна линия: 
2.1 ОП подава заявление за активиране на абонатната линия от страна на БТК, като прилага  
пълномощно от крайния потребител в полза на ОП. 
2.2. При заявяване на услугата за неактивна абонатна линия,  когато не  е налице изградена 
третична мрежа, то изграждането ú от крайната разпределителна кутия до помещение на 
абоната е отговорност на ОП. В случай на изграждане на третичната мрежа от ОП, задължение 
на ОП е да идентифицира чифта до крайната разпределителна кутия от страна на потребителя, 
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заявил желание да ползва услуги на дребно на ОП. ОП следва да се  съобразява с 
публикуваните от БТК интерфейси на мрежата за свързване на крайните електронни 
съобщителни устройства на потребителите. БТК е отговорна за идентифицирането и за 
поддържането на свързаност на абонатната линия от край до край.  
2.3. БТК няма да обслужва заявки за услугата ”Отдаване на абонатни линии под наем на едро”  
по отношение на неактивни абонатни линии при ограничен ресурс в мрежата под 2%.” 
 

Мотиви: Тъй като БТК има задължение да предоставя услугата ”Отдаване на абонатни 
линии под наем на едро” и за неактивни линии, то следва да има и процедура за активиране на 
услугата и в случай за неактивна линия. 
Относно добавената точка 2.2. в случай на заявяване на неактивна абонатна линия, ако няма 
изградена третична мрежа между крайната разпределителна кутия и помещенията на 
потребителя, предприятието е задължено да изгради такава. От тази гледна точка, задължение 
на предприятието следва да е и идентифицирането на чифта от третичната мрежа, така че БТК 
да може да идентифицира и свърже неактивната абонатна линия от край до край през всички 
пасивни съоръжения по нейното трасе.  
В случай на изграждане на третичната мрежа от предприятието, то следва да се съобразява с 
публикуваните от БТК интерфейси на мрежата за свързване на крайните електронни 
съобщителни устройства на потребителите. Дори и в този случай, след изграждане на 
третичната мрежа от страна на предприятието, БТК следва да е отговорна за 
идентифицирането и за поддържането на свързаност на абонатната линия от край до край, т.е. 
от КТМ до главния репартитор в телефонната централа или еквивалентно съоръжение на БТК. 
Отговорността във връзка с поддържане на мрежата е дефинирана до крайна точка на мрежата 
от гледна точка дефиницията съгласно Приложение 1 на типовото предложение, до главния 
репартитор в телефонната централа или еквивалентно съоръжение на БТК. 
Относно допълнението на т.1.3, спрямо текста от проекта, КРС счита, че подобно уточнение е 
наложително с оглед конкретизирането на обхвата от задължения, които могат да бъдат пречка 
за предоставянето на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем на едро”, както и да бъде 
премахната възможността текстът да бъде тълкуван в смисъл, че други дължими суми, 
произтичащи от облигационни отношения между същите страни (например предоставяни 
мобилни услуги или достъп до Интернет), могат да бъдат правомерен отказ за предоставяне на 
услугата. 
 Относно т.2.3, с която се изменя последният абзац от т.2 от проекта, КРС отчита 
необходимостта от резервиране на минимален капацитет за БТК, но изразява несъгласие с 
предложеното „при ограничен ресурс в мрежата под 10%.” На първо място БТК не е 
представило никаква обосновка за предложения размер. Също така не е ясна формулировката 
и дали тя се съотнася към всички налични активни и неактивни линии или само до неактивните 
линии. КРС счита, че 10% резерв е прекалено висок. В съответствие с наложените задължения 
за качество на обслужване, БТК следва да допусне до 1% брой повреди на абонатна линия - за 
цифрови абонатни линии, и до 5% - за аналогови абонатни линии. Съгласно поетите 
ангажименти на Република България по Глава 19 „Телекомуникации и информационни 
технологии“ от преговорите за присъединяване към Европейския Съюз, БТК следва да постигне 
до 81% степен на цифровизация на фиксираната си мрежа до края на 2008 г. При тези условия, 
средно-претеглената стойност на показателя „брой повреди на абонатна линия” е 1,76%. 
Показателят следва да се изчислява в съответствие с ETSI EG 202057-1, заместил ETSI EG 
201769, като броят на основателните заявки на абонати за повреда в линията за определен 
отчетен период се раздели на средния брой абонатни линии за същия период. Независимо дали 
са основателни или не, в статистиката за отчитане на този показател не се включват повреди, 
възникнали в опорната мрежа или в други мрежи, или вследствие на повреди в крайните 
устройства при абоната.  
 
Становище на БТК: 
БТК не приема направената корекция, относно  предложеният 2% резерв от свободни 
абонатни линии е крайно недостатъчен. Предприятието е на мнение, че мотивите на КРС 
се отнасят до изисквания за качество на обслужване, което е несъотносимо към 
практическия начин на използване на мрежата. Посоченият от БТК 10% резерв се 
обосновава от редица изисквания, свързани с търговската политика и експлоатационни 
изисквания към мрежата. Практиката показа, че това е оптималният резерв, даващ 
възможност за включване на нови клиенти, особено в големите градове, където има 
ускорено строителство и гарантиращ качествено предоставяне на услугите. 
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Становище на Транс Телеком: 
Транс Телеком счита, че в направената редакция  по отношение т.39 от позицията на КРС 
следва да се предвиди и задължение за БТК, както при активна абонатна линия, така и при 
неактивна абонатна линия, когато не е конфигурирана услугата „избор на оператор  на 
абонаментна основа” заявлението за предоставяне на услугата „Отдаване на абонатни 
линии под наем на едро” да се счита и за заявление за услугата „избор на оператор  на 
абонаментна основа”. По този начин ще се гарантира заявеното от КРС виждане в 
Позицията, че двете услуги се предоставят едновременно. 
 
Становище на КРС:  
Относно становището на Транс Телеком – КРС е съобразила, че предоставянето на 
услугите следва да се извършва едновременно, и го отразила в позицията т. 10, където е 
разписан нов текст, а именно в Раздел ІV се добавя нов пар.4,  както следва: „При подаване 
на заявка за активиране на услугата „Отдаване на абонатни линии под наем” за дадена 
абонатна линия и при липса на активирана услуга „Избор на оператор на абонаментна 
основа”, двете услуги се организират едновременно”, като редакцията на текста се отнася 
както за активна така и за неактивна линия 
 

40. Точка 2.1. от Раздел I следва да се преномерира на 3.1. и да се измени както следва: 
„3.1. В случай на непълно или неточно заявление:  
 а) БТК връща заявлението на ОП в рамките на 3  работни дни от датата на 
получаването; 
 б) ОП следва да отстрани нередовностите в срок до 10 работни дни; 
 в) В случай, че нередовностите не са отстранени в горепосочения срок, то 
процедурата се прекратява, като ОП може да подаде ново заявление; 
 г) В случай, че нередовностите са отстранени, сроковете по обслужване на 
заявлението започват да текат от датата на внасяне на коригираното заявление в БТК. 
 
  Мотиви: Проверката за пълнота и коректно попълване на заявката ще отнеме само 
време, необходимо за преглед на съдържанието на стандартен формуляр и евентуални негови 
приложения. В съответствие с организацията на подаване на заявки от страна на БТК, тази 
проверка може да бъде направена още при подаване на заявката от предприятието. В този 
смисъл, предложеният тридневен срок е съобразен и с необходимото време за ефективно 
получаване от предприятието на върнатата некоректно попълнена заявка. 
 
 41.Точка 2.2. от Раздел І става т.3.2. и се изменя така: 
„3.2. В случай на правилно попълнено заявление БТК: 
3.2.1. започва проучване за наличие на техническа и физическа възможност за предоставяне на 
услугата, при неактивна абонатна линия; 
3.2.2. предоставя услугата за активна абонатната линия  съгласно процедурата по т.5. 
 
 Мотиви: Редакцията е необходима с оглед разделяне на процедурите, относими към 
активна и неактивна абонатна линия.  
 
Становище на БТК: 
БТК не приема направената редакция в позицията на КРС, като посочва че при предоставяне 
на абонатна линия под наем е необходимо проучване както за неактивна, така и за активна 
абонатна линия при заложените в Типовото споразумение на БТК срокове. Предприятието 
мотивира това си твърдение с довода, че не може да се предостави активна линия без да 
бъде извършено проучване, например за конфигурирани услуги, услуги предоставяни от друг 
оператор и други параметри, свързани с конкретната реализация. 
 
Становище на КРС: 
КРС счита че отправената забележка е уместна и  отчита необходимостта  на БТК да 
извърши проучване и за активна абонатна линия, като това ще бъде отбелязано в 
новосъздадената точка 4. 
Точка 3.2.2 да се промени както следва: 
„3.2.2. започва проучване за наличие на техническа възможност за предоставяне на 
услугата, при активна абонатна линия; 
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 42.  Текстът на точки  3 и  4 се обединява и става нова т.4, както следва: 
„4. Проучването по т.3.2.1. се извършва в срок до 7 (седем) работни дни, като в рамките на този 
срок БТК следва да уведоми ОП за резултатите от техническото проучване.   
 
 Мотиви: КРС счита, че проверката за наличието на техническа възможност за 
предоставяне на Услугата и по конкретно за предоставяне на услугата „Избор на оператор на 
абонаментна основа” не би следвало да отнеме повече от 5 работни дни. 
 
Становище на БТК: 
БТК отново изразява мнение че при предоставянето на абонатна линия под наем е 
необходимо проучване както при активна абонатна линия, така и при неактивна. Както е 
определено в т.3.1. и т, 3.2 от Приложение 2, необходимо е да се направи проучване както за 
неактивна линия (12 работни дни), така и за активна линия (7 работни дни). Тези срокове са 
съобразени с реалните експлоатационни възможности на БТК и не поставят 
алтернативното предприятие в по-неблагоприятни условия, в сравнение със същите за 
крайни абонати на БТК. 
 
Становище на КРС: 
Във връзка със становището на КРС по точка 41 от позицията се създава нова точка 4.1: 
4.1 „Проучването по т.3.2.2. се извършва в срок до 3 (три) работни дни, като в рамките на 
този срок БТК следва да уведоми ОП за резултатите от техническото проучване.  
  

43.  В т. 5.1. се създават второ и трето изречение, както следва: 
„Услугата следва да бъде активирана в срок до два работни дни от приключване на 
конфигурирането. В случай на съществуваща услуга „Избор на оператор на абонаментна 
основа” за дадена абонатна линия, БТК активира услугата „Отдаване на абонатна линия под 
наем на едро” и уведомява ОП в срок от 3 работни дни след подаване на заявката” 
 
 Мотиви: Необходимо е да има ясно определен срок за активиране на услугата. Също 
така, КРС счита че в случаите, когато на абонатната линия има активирана услуга „Избор на 
оператор на абонаментна основа” срокът от 10 работни дни е неоправдано дълъг, тъй като 
услугата е съществуваща. 
 

44. В точка 5.2. се създава второ изречение, както следва: 
„Услугата следва да бъде активирана в срок до два работни дни от приключване на 
конфигурирането.  
 
Мотиви: Необходимо е да има ясно определен срок за активиране на услугата.  
  
 45. В точка 5.2  думите „за назначения вторично предоставен номер” да се заменят с 
„предоставения номер от ННП на БТК. 
 
Мотиви: Редакционна бележка. 
  
 46. В точка 5.3.  думите „предоставянето на Услугата” да се заменят с „ предоставянето 
на услугата „Избор на оператор на абонаментна основа”. 
 
Мотиви: Редакционна бележка. Технически проблем може да възникне с предоставяне на 
услугата ”Избор на оператор на абонаментна основа”. 
 
 47. В точка 5.4.  думите „конфигуриране на Услугата” да се заменят с „ конфигуриране на 
услугата „Избор на оператор на абонаментна основа””. 
 
Мотиви: Редакционна бележка. Конфигурира се услугата ”Избор на оператор на абонаментна 
основа”. 
 
VІ. УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 „ЦЕНИ” КЪМ ТИПОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
48. Текстът на точка 1 от Раздел I се допълва с думите „неактивна абонатна линия”. 
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Мотиви: Предложените еднократни цени на едро по своята същност отговарят на 

цените на дребно за услугата откриване на телефонен пост. В случай, че услугата на едро се 
заявява за активна абонатна линия, откриването на абонатната линия не се предоставя. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема изразената от КРС позиция с мотива, че предвидените първоначални цени за 
откриване на услугата абонатна линия под наем на едро се отнасят както за активна, така 
и за неактивна линия. 
Дружеството отбелязва, че независимо от типа на абонатната линия, при предоставянето 
й под наем на друго лице /ОП/, следва да се изпълнят поредица от дейности от различни 
звена, участващи в целия процес. Освен общите дейности по приемане на заявката, 
сравнение за идентичност на титуляра и лицето, подписало декларацията, проверката на 
заявката за пълнота и коректност, една активна линия следва да се провери и за услугите, 
които са предоставени чрез нея. БТК уточнява, че се прави проверка за наличие на временно 
спиране на поста поради неплащане, тече ли към дадения момент процедура по пренасяне на 
номера, наличие на срочен договор, наличие на неизплатени задължения от страна на 
абоната. Ако се дължат неустойки от страна на клиента, те се изчисляват от 
съответното звено, което отговаря за таксуване. 
На следващо място БТК посочва, че в откриването  включва действия по въвеждане на 
заявката в системите, с искане на проучване на техническата възможност за предоставяне 
на услугата и насочването й към системата за провизиране на услугата; правят се 
нужните настройки за рутиране на номера на абонатния пост, назначавайки префикс 
010ВХУ чрез приложението СРS; извършват се дейности по регистрация на промените по 
тази линия в различните системи на компанията 
 
Становище на КРС: 
Дейностите по откриване на абонатна линия, представени от БТК в разходни калкулации за 
формиране на цена на нов пост телефонен пост, не съвпадат с описаните в мотивите 
дейности. КРС отново посочва, че еднократни цени на едро по своята същност отговарят 
на цените на дребно за услугата откриване на телефонен пост. Настройките за рутиране 
на номера на абонатния пост, назначавайки префикс 010ВХУ за ползване на услугата „избор 
на оператор на абонамента основа”, не са свързани с откриването на телефонния пост. 
БТК няма право да таксува едновременно и абоната си и алтернативното предприятие за 
една и съща услуга. 
 

49. БТК следва да преработи представените първоначални цени, съгласно наложените 
специфични задължения. БТК следва да представи доказателства за разходите в съответствие 
с резултатите от системата за определяне на разходите на БТК (Системата) за първо полугодие 
на 2009 г.  
 

Мотиви: Предложената от БТК цена за откриване на PSTN линии не е определена въз 
основа на разходни калкулации, съгласно наложените специфични задължения. БТК е 
представила разходна калкулация за услуга на едро, без да е ясно за кой период се отнасят 
разходите. За предложените цени за ISDN BRA и ISDN РRA абонатни линии няма представени 
разходни калкулации. В тази връзка и предвид факта, че БТК разполага със съответните 
калкулации за предоставяне на услугите на дребно, като разходите са за първо полугодие на 
2009 г. КРС счита, че БТК следва да представи разходите за предоставяне на услугите на едро 
като ги съобрази с резултатите от Системата за първо полугодие на 2009 г. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема за основателно посоченото в позицията на КРС задължение за преработване 
на първоначалните цени. Дружеството уточнява, че към датата на внасяне на проекта за 
типово предложение (09.07.2009 г.) цените са в съответствие с разходите от Системата 
за определяне на разходите, като към тази дата резултатите са за второто полугодие на 
2008 г. БТК посочва, че ползва данни за „последният изискуем период”, на основание т. 009 от 
одобрената от КРС Система, съгласно която „Резултатите от одобрената Система се 
представят в КРС всяко шестмесечие, в срок до четири месеца след извършването на 
одита за съответния отчетен период”. БТК твърди, че няма законово основание в процеса 
на обсъждане на типовото предложение, който е продължителен не по вина на БТК, 
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дружеството да извършва непрекъсната промяна в цените си. Според дружеството не са 
настъпили съществени промени в условията на предоставяне на услугите и в 
икономическите резултати на дружествата, които да изискват такава цялостна 
преработка. 
 
Становище на КРС: 
Както е посочено в мотивите от позицията на КРС, за  предложените  цени  за  ISDN  BRA  
и  ISDN  РRA  абонатни  линии  няма представени разходни калкулации, а предложената цена 
за откриване на PSTN линии не е определена въз основа на разходни калкулации, съгласно 
наложените специфични задължения. От проекта на типово предложение не е видно за кой 
период се отнасят разходите за откриване на PSTN линии. 
Тъй като БТК не е изпълнила наложените специфични задължения и предвид факта, че 
дружеството разполага със съответните калкулации за предоставяне на услугите на 
дребно, като разходите са за първо полугодие на 2009 г., БТК следва да преработи 
първоначалните цени в съответствие с нормативните изисквания. 
Тъй като част от активите и най-вече тези, които са включени в елементите на мрежата, 
се оценяват по настояща стойност, то с оглед коректното отразяване на разходите, КРС 
счита, че данните за разходите от Системата следва да са относими към периода първо 
полугодие на 2009 г. Същото се отнася и до информацията извън Системата, ползвана при 
калкулиране на цените. В тази връзка КРС счита, че БТК следва да представи разходите за 
предоставяне на услугите на едро като ги съобрази с резултатите от Системата за първо 
полугодие на 2009 г. 
 

50. Предложените от БТК месечни цени за месечни абонаменти PSTN линии,  ISDN BRA 
и ISDN РRA линии отговарят на специфичните задължения, наложени на БТК с решение № 650 
от 25.06.2009 г. 
 

Мотиви: Предложената цена за PSTN линии е по-ниска от определената от КРС граница 
(20% от 18 лв.). Предложената цена за ISDN BRA линии е определена на база брой абонати към 
31.12.2008 г. (данни от годишния въпросник на БТК). Предложената цена за ISDN РRA линии 
отговаря на определената от КРС граница (21% от 670 лв.). 
 

51.Точка III. от таблицата с посочени цени за услуги на дребно следва да отпадне от 
текста на типовото предложение. 
 
 Мотиви: Услугите, предоставяни от БТК на потребители на дребно, няма пряка връзка с 
предоставянето на услугата „отдаване на абонатни линии под наем на едро”. В никакъв случай, 
КРС няма да одобри подобен текст, който без да има изрично произнасяне по този въпрос, 
фактически налага въпросните цени като цени на едро между БТК и неговия съконтрахент. Това 
не изключва възможността страните да се договорят за цените на посочените „допълнителни 
услуги”, които могат да бъдат определени свободно в законоустановените рамки. 
 
Становище на БТК: 
БТК не приема позицията на КРС и подчертава, че мотивът за предложените цени е да даде 
яснота за условията, при които ще се предоставят тези услуги.  
 
Становище на КБМ: 
По отношение на Приложение № 6 – „Цени на БТК за услугата „отдаване на абонатни линии 
под наем на едро” КБМ счита, че т. III следва да отпадне, същата включва ценовата листа 
за крайни потребители, която е несъотносима към договора за отдаване на абонатните 
линии на едро. В този смисъл следва да отпадне и забележката, посочена в „*” и отнасяща се 
до промяна от страна на БТК на цените от ценовата листа за крайните потребители. 
 
Становище на КРС: 
Както е посочено в мотивите от позицията на КРС, услугите на дребно нямат пряка връзка 
с услугата „отдаване на абонатни линии под наем на едро”, поради което за КРС не са 
налице основания да одобрява цени на дребно като част от цените на едро. 
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Б. ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ВЪПРОСИ ИЗВЪН 
ПОСТАВЕНИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ УКАЗАНИЯ 
 
 1. Становище на Транс Телеком: 
Транс Телеком счита, че следва да отпадне т. 3 от проекта на Решение, тъй като същата не е 
относима към разглежданото Типово предложение. 
 
Мотиви: КРС отчита направената забележка и изменя съответно проекта на решение. 
 

2. Становище на КБМ:  
 
На първо място, бихме искали да отбележим, че считаме за неравноправна и неравнопоставена 
клаузата, съгласно която договорът да може да бъде преразглеждан, изменян и/или допълван от 
страна на „Българска телекомуникационна компания" АД (БТК), след одобряване от Регулатора, с 
оглед съответствие с действащото законодателство. Според КБМ, включването на подобна клауза 
дава възможност за едностранно изменение на договора от страна на БТК и едностранно 
тълкуване с оглед постигане на съответствие с действащото законодателство.  Съгласно 
разпоредбата  на чл. 20а  от Закона за задълженията и договорите, „договорите имат силата на 
закон за тези, които са ги сключили .... и могат да бъдат изменени/ прекратени, разваляни или 
отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона". КРС е 
упълномощена  да одобри типово предложение на БТК, но това не означава  че конкретните 
договори, сключени на базата на типовото предложение, не могат да се отличават. Именно затова 
облигационното и търговското право закрепват принципа на свобода при договарянето. Веднъж 
след като са договорени условията по конкретен договор/ изменението им следва да се извършва 
единствено чрез постигнато съгласие между  страните,   освен  в  случаите  когато изменение  се  
налага  от  императивни разпоредби на закона. В тази връзка предлагаме да се предвиди изрична 
разпоредба, съгласно която изменения и допълнения на договора да бъдат извършвани 
единствено чрез съгласие на страните, обективирано в писмена форма. Оставянето на възможност 
за едностранно изменение на договора от страна на БТК създава пред предприятията несигурност 
и липса на предвидимост. 

Мотиви: Забележката се приема. В т.ІІ.2 от основното тяло на договора след 
думите „по инициатива на БТК, се добавят думите „или на заинтересовано предприятие”.  

3. Становище на Транс Телеком: 
Считаме че в раздел II, т.5 от Основното тяло следва да се прецизира, препратката към Типовото 
предложение за взаимно свързване, като същата се ограничи единствено до самата техническа 
реализация на услугата „избор на оператор на абонаментна основа”, а не към цялата процедура и 
условия по реализация на услугата, тъй като сроковете и условията по типовото предложение, 
предмет на Обществени консултации и Типовото предложение за взаимно свързване са различни 
и в тази връзка взаимно се изключват. 
 

Мотиви: КРС отчита изразеното становище и обръща внимание, че със 
съответните точки на задължителните указания, съгласно Приложение № II е съобразена 
необходимостта от това заявките да се разглеждат едновременно. Доколкото сроковете 
не съвпадат напълно, то това се дължи на спецификите при реализация на съответната 
услуга. посоченият в забележката текст препраща към типовото предложение за взаимно 
свързване само по отношение услугата „избор на оператор”..  
 

4. Становище на Транс Телеком: 
В раздел IV, пар. 3 от Основното тяло по отношение на предвидената възможност за прекратяване 
на договора при активиране на услугата „самостоятелен достъп до абонатната линия”, моля да 
имате предвид наличието на противоречие с разпоредбите на Типовото предложение за 
необвързан достъп - т.2.3 и т.2.4 от Основното тяло - където е предвидено, че  подаването на 
заявката за Самостоятелно и/или Съвместно ползване на достъп до Активна абонатна линия или 
до междинна точка от Активна абонатна линия, Предприятието представя подписана писмена 
молба от настоящ Абонат на БТК, потвърждаваща желанието му да се откаже от съответно 
предоставяни от БТК услуги и да ползва услуги от Предприятието. В случаите, когато заявката се 
подава по отношение на абонатна линия отдадена под наем на едро от БТК, БТК може и да не е в 
договорни отношения с абоната. В тази връзка считаме, че предприятието ползващо абонатна 
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линия под наем на едро следва да бъде защитено и да бъде своевременно уведомявано за 
предприетите действия, тъй като в случая то е страна по договора с абоната, а не БТК. 
Транс Телеком посочва, че в Приложение № 2, раздел IV, пар. 3 не е предвидена нито една от 
защитите включени в настоящата точка по отношение на предприятието наело абонатна линия на 
едро, при прекратяване на договора с потребителя, за да може същият да премине към ползване 
на услуга посредством необвързан достъп. Предприятието счита, че следва да бъде предвидена 
адекватна защита и на предприятията наели абонатни линии на едро при прекратяване на 
договорните им взаимоотношения, така както се предвижда по отношение на БТК. 
 
 Мотиви: Отношенията между ОП и абоната са в зависимост от това как са уредени 
взаимоотношенията между страните относно прекратяването на договора. От практическа гледна 
точка абонатът сам ще е предприел стъпки за уведомяване на ОП за това, че прекратява договора 
си, тъй като е взел решение да премине към друг оператор (в конкретния случай това е 
предприятието, което ще използва пълен необвързан достъп). В тази връзка не се налага 
включването на клаузи в предложения смисъл. 
 
 5. Становище на КБМ: 
В Раздел VII от ТП - „Икономически условия", Глобул предлага да бъде включен нов текст - чл.4, 
в който да се цитира разпоредбата на т.2.6 от Раздел IX на Решение №650 от 25 юни 2009 г. на 
КРС, както следва; „БТК се задължава един месец преди влизане в сила на промяна в цените на 
дребно да предлага на ОП изменение в договорите за предоставяне на услугата „отдаване на 
абонатни линии под наем на едро", с цел въвеждане на съответното изменение в цените на 
едро". 
 

Мотиви: Условията за регулиране на цените на БТК зависят от наложените 
специфични задължения на дружеството и са съобразени с нормативните изисквания. КРС е 
определила специфичните задължения на БТК с решение № 650/25.06.2009 г. 
 
 6. Становище на КБМ: 
В чл.6 от Раздел IX на ТП е предвидено, че при прекратяване на договора от страна на ОП 
преди изтичане на минималния срок, ОП следва да заплати на БТК всички суми, които биха 
станали дължими по договора по време на този минимален срок.   Аналогичен текст е 
предвиден в чл.З, от Раздел II на Приложение №4 към ТП, както следва: „При прекратяване на 
ползването преди минималния срок Операторът следва да заплати на БТК неустойка в размер 
на дължимите месечни суми за оставащата неплатена част от минималния срок". На първо 
място Глобул счита, че двата текста (и в Договора, и в Приложение №4) следва да са еднакви, с 
оглед избягването на недоразумения и различно тълкуване на тези клаузи. В случая се касае за 
неустойка, дължима от страна на ОП, когато то прекратява договора преди изтичане на 
минималния срок, като това прекратяване не е по вина на БТК, На второ място Глобул счита, че 
предвидената неустойка е прекомерно голяма, а именно ОП ще дължи заплащане на месечните 
суми за оставащата част до края на минималния срок. Предлагаме същата да се уговори като % 
от дължимите месечни вноски до остатъка на минималния срок по договора. Считаме, че такъв 
подход е справедлив и правилен. Глобул счита, че неустойката е редно да се заплаща до 
встъпване на друго предприятие в правата на ОП по договора или до момента, в който 
абонатната линия бъде наета от друго предприятие. По този начин ще се избегне получаването 
на БТК на две суми от различни предприятия по отношение на една и съща абонатна линия. 
Т.напр. първото предприятие ще заплаща месечните суми, като неустойка по прекратен 
договор, а второто ще заплаща месечни абонаменти по действащ договор. 
 

Мотиви: КРС счита, че различните текстове са продиктувани от различната роля, 
която имат – в единият случай неустойка се задължи, заради предсрочното прекратяване на 
договора, а в другия – за предсрочното деактивиране на услугата „Отдаване на абонатни 
линии под наем на едро” за конкретна абонатна линия. Колкото се отнася до конкретния 
размер, КРС счита същият да отразява основната функция на неустойката като 
определяща размера на вредите без те да се доказват и с оглед конкретната хипотеза 
последните могат да бъдат само пропуснати ползи, т.е. дължимите суми от ОП до края на 
уговорения срок.  
 

7. Становище на Транс Телеком: 
Считаме, че в Приложение 2, раздел I следва изрично да се предвиди нов параграф, в който да 
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се посочи изрично, че БТК няма право да изисква заплащането на допълнителни цени за услуги, 
извън посочените в т.2, като по този начин ще се предотврати евентуална злоупотреба от 
страна на задълженото предприятие. 
 

Мотиви: КРС отчита направеното предложение, но не счита за необходимо да се 
предвиди ново условие, което да предвижда, че БТК няма право да изисква заплащането на 
допълнителни цени за услуги, извън посочените. Изчерпателното посочване на услугите, за 
които дължи заплащане ОП е достатъчно, за да постигне визираната от Транс Телеком 
цел. Доколкото е възможно БТК да прилага различни уговорки за допълнителни услуги с 
различните предприятия, тези действия на БТК ще бъдат разглеждани от КРС от гледна 
точка задължението на БТК за равнопоставеност   
 

8. Становище на БТК: 
С предложените промени на Приложение № 4 КРС на практика е пренаписала същото. Считаме, 
че подобен подход при изразяване на позиция е неприемлив, тъй като болшинството от 
направените промени представляват вменяване на задължения, отнасящи се до 
организационните и експлоатационни дейности на дружеството. Налагането на подобни 
задължения не произтича от основните принципи на регулация и създават допълнителни 
задължения на търговските субекти, което е в противоречие с принципите на търговската 
дейност. 
 

Мотиви: Изключително подробните указания, които комисията е дала на БТК са 
продиктувани от необходимостта да се гарантира точна и ясна процедура по обслужване 
на заявления. 
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