
Съгласно разпоредбите на чл. 30, т. 1 - 4 и чл. 150 и сл. от ЗЕС едно от основните 
правомощия на 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 на съответния пазар. В случаите, когато въз основа на анализ на 
съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, Комисията определя 
предприятие или предприятия със значително въздействие върху пазара и налага на това 
предприятие или предприятия специфични задължения. 

Съгласно чл. 16(6) от Директива 2002/21/ЕО и чл. 157а от ЗЕС, КРС определя, 
анализира и оценява съответните пазари и налага, продължава, изменя или отменя 
специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните 
пазари в сроковете, предвидено в посочените разпоредби. 

С новото решение КРС ще финализира третия кръг на анализ на пазара на едро на 
локален достъп в определено местоположение. 

КРС определя пазара на едро на локален достъп в определено местоположение като 
съответен пазар, който не подлежи на ex ante регулиране и отменя наложените с Решение 
№ 372/13.08.2015 г. на КРС специфични задължения на „Българска телекомуникационна 
компания” ЕАД (БТК).  

 
Съгласно чл. 16(3) от Директива 2002/21/ЕО, засегнатите страни от изменението 

или отмяната на наложените специфични задължения получават предизвестие с 
достатъчен срок за предстоящата отмяна на задълженията. Поради това КРС определя 
преходен период до пълната отмяна на специфичните задължения на пазара на едро на 
локален достъп в определено местоположение по отношение на наложеното, с Решение № 
372/13.08.2015 г.,  задължение за предоставяне на достъп до пасивна инфраструктура 
(подземна канална мрежа). В рамките на преходния период от три месеца, считано от 
приемане на окончателното решение, БТК няма право да прекратява сключените договори 
за ползване на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа), сключени при 
условията на специфични задължения, действали преди приемане на решението, както и да 
изменя условията на тези договори без изрично съгласие на другата страна по договора. 
Това ще позволи на пазарните участници да се адаптират към новите условия на пазара 
след отпадане на наложените задължения и при необходимост да преуредят своите 
отношения, съгласно разпоредбите на новия Закон за електронните съобщителни мрежи и 
физическa инфраструктура. 


