
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 № 1377 
 
 

от 05 юни 2012 г. 
 
 

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

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 
 

1. Приема проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на линии 
под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро и 
пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро, 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 съобщението 
за откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален 
ежедневник, 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. 

  
Мотиви: С решение № 226 от 16.02.2012 г. Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара 
на линии под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на 
едро и пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро и откри процедура 
по обществено обсъждане на гореописания проект на решение. В хода на общественото 
обсъждане в КРС постъпи становище, съгласно което предложените ценови мерки при 
предлагане на линия под наем, при която двете крайни точки се намират извън 
административните центрове и са в различни административни области, следва да 
отпаднат от окончателното решение на комисията. В допълнение, КРС е обработила 
постъпилите данни от годишните въпросници за 2011 г. на предприятията, 
предоставящи услугата „линии под наем” и е направила съответни изменения и 



допълнения в приложението към проекта на решение. Тези данни са включени, предвид 
възможността на КРС за обработка на постъпилите в съответствие с Решение № 119 от 
19.01.2012 г. въпросници и с оглед получаване на възможност за допълнително 
изследване на тенденциите на развитие на съответните пазари.  

Отразяването на посочените корекции води до съществени изменения в основни 
елементи от проекта на решение и неговото приложение. Съществените изменения на 
проекта, обхват на пазара и/или проекто-мерки, налагат провеждането на второ 
обществено обсъждане, което ще даде възможност на всички заинтересовани страни да 
дадат аргументирано становище по предложените изменения. 
  
 
                         

 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
(д-р Веселин Божков) 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   
(Вяра Минчева)  

 

 
За Директор на дирекция „Правна”:   

(Мария Бончева)  
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