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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1111/2011, внесена от Румен Радев, с българско гражданство, 
относно автоматичното подновяване на договорите за телефонни услуги 
в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че от много години операторите, предоставящи 
телефонни услуги в България, автоматично подновяват договорите за телефонни услуги 
за още една година след изтичането им. Вносителят счита, че това възпрепятства 
свободата на потребителите да изберат по-изгоден за тях оператор. Въпреки че в 
пресата е било обявено, че тази практика е прекратена, вносителят посочва, че 
операторите продължават да подновяват договорите, поради което той моли за 
съдействието на Европейския парламент по този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно автоматичното подновяване на 
договорите, сключени с българския мобилен оператор М-Тел. 

Регулаторната рамка за електронните комуникации, и по-специално член 20 от 
Директивата за универсалната услуга1, предвижда договорът между абоната и 

                                               
1 Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната 

услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, изменена с 
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доставчика на електронни телекомуникационни услуги да уточнява, наред с другото, 
срока на договора и условията за подновяване и прекратяване на услугите и на 
договора. Освен това съгласно преразгледаните правила на член 30, параграф 6 от тази 
директива, която България наскоро транспонира в националното законодателство1, 
държавите членки трябва да гарантират, че условията и процедурите за прекратяване на 
договорите не възпрепятстват смяната на доставчика на услуги. Телекомуникационните 
правила на ЕС обаче не хармонизират специфичните условия по договора между 
крайния потребител и доставчика на услугата. По-специално Директивата за 
универсалната услуга не предвижда конкретни изисквания по отношение на 
подновяването и прекратяването на услугите и на договорите.

Поради тази причина Комисията не е в състояние да помогне на вносителя на 
петицията в този отделен случай. Той би могъл да се обърне към националния 
регулаторен орган — Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)2, която е 
компетентният национален орган, натоварен от националното законодателство със 
задачата да следи поведението на пазара на телекомуникационните оператори и който 
би могъл да посъветва вносителя на петицията с оглед на неговите права на потребител 
съгласно националното законодателство.
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1 Виж ДВ, бр. 150 от 29 декември 2011 г.
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18,
e-mail: info@crc.bg


