
 
К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 1963 
от 11 септември 2008 г. 

 
 

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

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
РЕШИ: 

 
 1. Приема Проект на решение за: 
 
    1.1. определяне на пазара на генериране на повиквания от определено 

местоположение на обществени телефонни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex 
ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на 
съответния пазар, определяне на предприятие със значително въздействие върху 
съответния пазар и налагане на специфични задължения на това предприятие, съгласно 
приложението; 

    1.2. определяне на пазара на терминиране на повиквания в определено 
местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответен пазар, 
подлежащ на ex ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна 
конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие 
върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия, 
съгласно приложението; 

   1.3. определяне на пазара на международни транзитни услуги в обществена 
телефонна мрежа за предоставяне на обществени телефонни услуги в определено 
местоположение в Република България и пазара на национални транзитни услуги в 
обществена телефонна мрежа за предоставяне на обществени телефонни услуги  в 
определено местоположение в Република България като неподлежащи на ex-ante 
регулиране и отмяна на съществуващи специфични задължения, свързани с предоставяне 
на транзитни услуги, съгласно приложението. 
     2. Открива процедура по обществено обсъждане на проекта по т. 1.  
             3. Проектът по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник. 

 4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта по т. 1, в 
който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения Проект. 

 5. Проектът по т.1 да се предостави за становище на Комисията за защита на 
конкуренцията, като становището следва да се представи на Комисията за регулиране на 
съобщенията  в срок до тридесет дни от получаване на Проекта по т.1. 

 
 
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                  (д-р Веселин Божков) 
 
 
 
           ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                  (Ангелина Ситарска) 


