
МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, 
КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 
 
 

1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 първоначалната такса да се събира не според 
мощността, а според диаметъра на антената за всяка земна станция. 
 Мотиви: Досегашният текст на чл. 2 разграничава земните станции от 
електронните съобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба 
или от подвижната спътникова радиослужба, според максималната върхова 
мощност на изхода на предавателя условно на три категории – малки, средни и 
големи. Диаметърът на антената е параметър на станцията, който е свързан с 
максималната върхова мощност на изхода на предавателя. Колкото е по-голяма 
мощността, толкова по-голям трябва да бъде диаметърът на антената, през която 
тази мощност трябва да бъде излъчена. Но максималната върхова мощност на 
изхода на предавателя не е неизменен параметър за станцията и е 
пропорционална на трафика през станцията. Тази мощност може да е различна в 
различни периоди от време, докато диаметърът на антената е ограничителен 
параметър за най-голямата стойност на максимално допустимата мощност, 
която може да бъде излъчена през съответната земна станция. В този смисъл 
диаметърът на антената е постоянен параметър, който характеризира 
максималните възможности на станцията, които не могат да бъдат променени в 
бъдеще. През една земна станция на предприятие, предоставящо електронни 
съобщителни услуги, често първоначално преминава много по-малък трафик, 
отколкото в периода на нормална експлоатация и при издаване на разрешение за 
ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър станцията би била 
класифицирана като по-маломощна, отколкото е в действителност.  

Във връзка с гореизложеното предлагаме за разграничаване на 
първоначалната административна такса да бъде използван критерият диаметър 
на антената, който остава непроменен с експлоатацията на станцията. 
Предлаганото изменение не променя съществено размера на таксите спрямо 
досегашните. 

 
 2. В Чл. 6. ал. 3 да се добави, че намалението на годишната такса за РЧС 

се начислява не само за национални мрежи за разпространение на 
радиопрограми, но и на телевизионни програми. 
 Мотиви: В текста към чл. 6, ал. 3, т. 1 е необходимо да се допълни „и 
телевизионни програми”, тъй като чрез електронните съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване се осъществяват електронни съобщения за 
наземно радиоразпръскване на радиосигнали и на телевизионни сигнали. В 
зависимост от териториалния обхват електронните съобщителни мрежи за 
наземно радиоразпръскване се разделят на мрежи с местно, регионално и 
национално покритие. Разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на Република България, има издадени от 
КРС както за радиосигнали, така и за телевизионни сигнали. От текста на ал. 3 е 
необходимо да отпадне "пренос и/или", тъй като намалението на таксите за 
пренос е регламентирано в чл. 7, ал. 3. 
 



 3. В чл. 7 ал.1, т. 2.3 таксата за 1 MHz честотна лента за обществени 
мобилни наземни мрежи по стандарт GSM 900 или 1800 от 90 000 лв. се 
увеличава на 100 000 лв. и се изравнява с таксата по т. 2.5 за обществени 
мобилни наземни мрежи по стандарт UMTS. 

 
Мотиви: 
В проекта на Директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на 

Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени 
за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни 
клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността, е заложено 
хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz. Това ще 
осигури възможност тези обхвати да се използват и от други наземни 
общоевропейски системи, освен GSM, за предоставяне на съвременни 
оперативно съвместими широколентови гласови услуги, услуги за предаване на 
данни и мултимедийни услуги.  
 Като начало СЕРТ проучи възможността за въвеждане на UMTS мрежи в 
честотни обхвати 900 MHz и 1800 MHz, едновременно с GSM мрежи. ECC 
разработи техническите изисквания за осигуряване съвместната работа на 
GSM мрежите и   UMTS мрежите – ECC Report 082  „COMPATIBILITY STUDY 
FOR UMTS PERATING WITHIN THE GSM 900 AND GSM 1800 FREQUENCY 
BANDS”  и ECC Report 096  „COMPATIBILITY BETWEEN UMTS 900/1800 
AND SYSTEMS OPERATING IN ADJACENT BANDS” 
 Възможността да се предлагат услуги от трето поколение (3G) в честотни 
диапазони 900 MHz и 1800 MHz, в които досега се предлагаха само услуги 2G и 
2,5G налага необходимоста от изравняване на таксите по т. 2.3 и т. 2.5. 
 Освен това следва да се има предвид, че размерът на таксата по чл. 7, ал. 1, 
т. 2.3. не е изменян от 1998 г. Инфлацията за периода от 01.01.1998 до 
31.12.2007 г. е 85,1 %. Предлаганото изменение на таксата отразява само част от 
съвкупната инфлация за горепосочения период. 
 
 4. В Чл. 7. ал. 3 да отпадне ползваната отстъпка от 20 на сто за мрежи от 
неподвижната радиослужба за пренос на радио- и телевизионни програми и при 
изчисляване на годишната такса за индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от 20 на сто да се намали на 10 на сто. 
 
 Мотиви: Намалението от 20 % на 10 % на отстъпката от таксата за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър, съгл. чл. 7, ал. 3 от проекта за Тарифа, при електронни съобщителни 
мрежи от неподвижна радиослужба, когато се използват за пренос на радио- и 
телевизионни програми,  е предизвикано от стремежа за постигане на по-висока 
степен на равнопоставеност с предприятията, използващи подобни мрежи за 
пренос на данни, за които няма такава отстъпка. 
  

5. В чл. 8, ал. 2 намалението на ползваната отстъпка за аналогови 
фиксирани телефонни мрежи, при които не е достигната максимална дължина 
на национално значимия номер се променя от 60 на сто на 20 на сто. 

Мотиви: С намалението на отстъпката в таксата за блокове от номера с 
непълна дължина, използвани от аналогови централи се цели  да се стимулира 
цифровизацията на мрежата на БТК АД. 

 



 
 
 6. Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЕС, в случай че очакваните приходи за 
съответната година не покриват разходите на КРС, разликата се осигурява чрез 
промени в размера на административната такса за контрол. С оглед на 
обстоятелството, че се запазва тенденцията за нарастване на приходите от 
електронни съобщителни услуги на българския пазар и се покриват разходите 
на КРС от такси, събирани от предприятията не се налага корекция в размера на 
годишната такса за контрол. 
 


