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ДОКЛАД   

за дейността на Управителния съвет на фонда за компенсиране на универсалната услуга 
през 2012 г. 

 
 

През 2012 г. няма промяна на доставчика на универсалната услуга, като задълженото 
предприятие е „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК). Възложените на 
предприятието задължения се отнасят до предоставяне с определено качество, на достъпни 
цени и на територията на цялата страна, на услугите от обхвата

1
 на универсалната услуга. 

В съответствие с разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и 
приложимите Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната 
услуга, на 29.06.2012 г., БТК е подала в Комисия за регулиране на съобщенията 
(КРС/Комисията) заявления за компенсиране на нетните разходи от предоставяне на 
универсалната услуга през 2011 г. 

Прилагайки законовите изисквания КРС с Решение № 324/26.04.2013 г., КРС e открила 
обществена поръчка с предмет „Проверка на нетните разходи на „Българска 
телекомуникационна компания” АД от предоставяне на универсалната услуга за 2011 
финансова година”. Изборът на изпълнител предстои. 

Съгласно разпоредбите на чл. 203, ал. 2 от ЗЕС ежегодно до 31 май Управителния 
съвет на фонда изготвя доклад за предходната година, който следва да включва:  

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 следва да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ЗЕС Управителният съвет на фонда 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 становището на КРС. 

Както вече беше посочено проверката на нетните разходи от предоставяне на 
универсалната услуга през 2011 г. предстои. Същевременно, видно от годишните доклади
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КРС, поради влезли в сила, в края на 2011 г, промени в ЗЕС и обжалване на обществена 
поръчка, Комисията не е представяла на Управителния съвет на фонда за компенсиране на 
универсалната услуга становище и приложимите документи по чл. 207б от ЗЕС във връзка с 
подадените от БТК заявления
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 за компенсиране на нетните разходи за 2009 и 2010 финансови 

години. Тези обстоятелства не позволиха на Управителния съвет на фонда за компенсиране на 
универсалната услуга да се произнесе с решение относно размера на дължимата компенсация 
в съответствие с разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ЗЕС. Също така, по посочените причини, 
Управителният съвет не може да определи процента от брутните приходи и размера на 
вноската на предприятията във фонда. 

Предвид изложеното, във фонда няма постъпили и съответно изразходени финансови 
средства през 2012 г. 
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 Обхватът на универсалната услуга е регламентиран в чл. 182, ал. 2 от ЗЕС 
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 http://www.crc.bg/section.php?id=2&lang=bg 
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 Писма вх. №№№ 04-04-302/29.06.2010 г., 04-04-229/29.06.2011 г., 04-04-143/29.06.2012 г. 


