
  
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 № 436 
 

от 29 август 2016 г. 
 
 

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за електронните съобщения, във връзка с чл. 42б, ал. 
1, във връзка с чл. 42, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, както и във връзка с Решение № 
388/28.07.2016 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, 

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 
1. Удължава с 30 дни, считано от 30 август 2016 г., срока за представяне на становища от 

заинтересованите страни в процедурата по обществено обсъждане на проекта на решение, 
публикуван в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г. 

2. В проекта на решение, поставен на обществено обсъждане с Решение № 388/28.07.2016 
г., първата дата на влизане в сила на ценaта за терминиране в индивидуални мобилни мрежи се 
изменя от 01.11.2016 г. на 01.12.2016 г. 

3. Съобщение за удължаването на срока по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията 
за регулиране на съобщенията в интернет. Съобщение за удължаване на срока да се публикува в един 
национален ежедневник. 

4. Да се изпратят уведомления до адресатите на проекта на решение по т. 1. относно 
удължаването на срока за представяне на становища. 

 
Мотиви:  
 
В един от документите, публикувани в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г., е е 

установена грешка в текстовия файл на адаптирания модел за мобилна мрежа – трансферираните в 
него извадки от електронните таблица са съдържали примерните данни вместо реално използваните 
данни за изчисленията за ефективния оператор. Документът с примерните данни е публикуван на 
Интернет страницата на КРС на сутринта на 29.07.2016 г. като в рамките на деня са предприети 
необходимите действия да бъде заменен с коректния файл.  

В тази връзка КРС удължава с 30 дни срока за представяне на становища от 
заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение, 
публикуван в изпълнение на Решение № 388/28.07.2016 г. (проект на решение за определяне на 
разходоориентирани цени за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи въз 
основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run 
Incremental Costs) модел на Комисията). 

С оглед удължаването на процедурата и задължителната нотификация на проекта на 
решение до Европейската комисия, първата дата на влизане в сила на ценaта за терминиране в 
индивидуални мобилни мрежи се изменя от 01.11.2016 г. на 01.12.2016 г. 

Адресатите на решението (посочени в Решение № 357/23.06.2016 г.) ще бъдат уведомени 
незабавно за удължаването на срока. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (д-р Веселин Божков)  
   

 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Цветелина Севлиевска)  
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