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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 
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РЕШЕНИЕ № …. 

от ………… 2022 г. 

 

 

 

 

На основание чл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 30, т. 1- 4, във връзка с чл. 152, ал. 5 и 

ал. 6 от Закона за електронните съобщения, във връзка с Методиката за условията и реда за 

определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на 

предприятия със значително въздействие върху пазара (обн. ДВ. бр. 89 от 13.11.2012 г.), 

както и въз основа на извършения от Комисията за регулиране на съобщенията анализ на 

съответните пазари, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящото 

решение, както и във връзка с проведена процедура на обществено обсъждане съгласно чл. 

151, ал. 2 и 3, във връзка с чл. 36, ал. 1-4 от ЗЕС, открита с Решение № 413/09.12.2021 г. на 

КРС и приключена с Решение № 115/07.04.2022 г. на КРС, както и във връзка с проведена 

процедура на нотификация на проекта на решение до Европейската комисия съгласно чл. 

32 от Директива (EC) 2018/1972 и чл. 42 от ЗЕС, както и на основание чл. 35, ал. 6, т. 2 от 

ЗЕС, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

  

Пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от 

Препоръка (ЕС) 2020/2245 не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не са изпълнени 

кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante 

регулиране. 

 

Мотиви: 

 

Европейската регулаторна рамка въвежда механизъм за постоянен периодичен 

преглед на пазарите, на които са наложени регулаторни задължения. Съгласно чл. 67(6) от 

Европейския кодекс за електронни съобщения, НРО извършват анализ на съответния пазар 
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и изпращат нотификация относно съответния проект за мярка в рамките на пет години от 

приемането на предходна мярка, когато националният регулаторен орган е определил 

съответния пазар и е установил предприятията, имащи значителна пазарна сила, съответно 

в рамките на три години от приемането на преработена препоръка за съответните пазари за 

пазари, които по-рано не са били предмет на нотификация до Европейската комисия (ЕК).  

Съгласно чл. 64(3) от Директива (EC) 2018/1972 при определянето на съответните 

пазари НРО отчитат максимално препоръката на ЕК за съответните пазари, приета на 

основание чл. 64(1) от същата директива. ЕК е приела Препоръка (ЕС) 2020/2245 на 

Комисията от 18 декември 2020 година относно съответните пазари на продукти и услуги в 

сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante в съответствие с 

Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 

Европейски кодекс за електронни съобщения (Препоръка (ЕС) 2020/2245, Препоръка за 

съответните пазари от 2020 г.). В препоръката на ЕК е включен пазарът на едро на 

резервиран капацитет (пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245), като той отговаря на пазар 

4 (пазар на висококачествен достъп на едро) от Препоръката от 2014 г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 30, т. 1-4 от Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) едно от основните правомощия на Комисията за регулиране 

на съобщенията (КРС) е свързано с определяне, анализ и оценка на съответните пазари на 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел да се установи наличието или липсата 

на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и 

специфичните национални условия. В случаите, когато въз основа на анализ на съответния 

пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия 

със значително въздействие върху пазара и им налага специфични задължения. 

Предмет на настоящото решение е трети кръг на анализ на пазара на едро за 

резервиран капацитет (пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245).  

Съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗЕС, ефективна конкуренция на съответен пазар е налице, 

когато нито едно предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи 

и/или услуги, самостоятелно или съвместно с други предприятия, няма значително 

въздействие върху този пазар. Видно от анализа, направен в приложението към настоящото 

решение, на пазара на дребно на резервиран капацитет в България не е налице предприятие, 

което самостоятелно или съвместно с други предприятия да има поведение до съществена 

степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни ползватели. С оглед на това, КРС 

счита, че пазарът на резервиран капацитет на дребно, при липса на регулация на свързания 

пазар на едро, се характеризира с устойчива във времето конкуренция. 

В случаите, когато КРС достигне до заключението, че пазарът на дребно е реално 

конкурентен и без съответните пазари на едро да са регулирани ex ante, тогава 

националният регулаторен орган следва да направи заключението, че вече не е необходимо 

регулирането на съответния пазар на едро (съображение 169 от Директива (EC) 2018/1972). 

От друга страна, съгласно чл. 64(3) от Директива (EC) 2018/1972 при определянето на 

съответните пазари НРО отчитат максимално препоръката на ЕК за съответните пазари. С 

препоръката ЕК принципно е приела, че пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated 

capacity) отговаря на трите критерия, които обосновават налагането на регулаторни 

задължения. С оглед отчитане на препоръката на ЕК в максимална степен, КРС разгледа 

дали пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) отговаря на тези три 

критерия като заключението на комисията е, че същите не са изпълнени и този пазар не 

подлежи на ex ante регулиране. Съгласно чл. 152, ал. 6 от ЗЕС, КРС може да не извършва 
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анализ на съответен пазар, посочен в приложим акт на ЕК, когато установи, че поне един от 

критериите по чл. 152, ал. 5 от закона не е изпълнен. Подробни аргументи в тази връзка са 

изложени в приложението към решението. 
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