
 
ДОКЛАД   

за дейността на Управителния съвет на фонда за компенсиране на универсалната услуга 
през 2013 г. 

 
 

Съгласно разпоредбите на чл. 203, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) 
ежегодно до 31 май Управителния съвет на фонда за компенсиране на универсалната услуга 
изготвя доклад за предходната година, включващ:  

1. размер на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга;  
2. оценка за нематериалните преимущества на предприятията от предоставяне на 

универсална услуга;  
3. размер на вноските на предприятията във фонда;  
4. размер на изразходваните средства.  

Докладът се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС) в интернет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ЗЕС Управителния съвет на фонда за 
компенсиране на универсалната услуга се произнася с решение относно общия размер на 
компенсацията, дължима на всички заявители за предходната година, както и относно 
конкретната сума за изплащане на всеки от тях, въз основа на становище на КРС, 
предоставено по реда на чл. 207б от ЗЕС. 

Заявленията за компенсиране на несправедливата тежест от предоставянето на 
универсалната услуга за 2009, 2010, 2011 и 2012 финансови години1 бяха оттеглени от страна 
на доставчика, задължен да предоставя универсалната услуга - „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД. В тази връзка КРС, с Решение № 816 от 30 октомври 2013 
г., прекрати стартиралите обществени консултации и не постанови окончателно решение за 
приемане на проект на становище относно наличието и размера на несправедливата тежест от 
предоставянето на универсалната услуга за 2009 и 2010 финансови години. 

Поради липсата на предмет по чл. 208, ал. 1 от ЗЕС Управителния съвет на фонда за 
компенсиране на универсалната услуга не се е произнасял с решение относно размера на 
дължимата компенсация и не е определял процента от брутните приходи и размера на 
вноската на предприятията във фонда. 

Предвид изложеното, във фонда няма постъпили и съответно изразходени финансови 
средства през 2013 г. 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Писмо вх. № 04-04-225/25.10.2013 г. 
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