
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
 

РЕШЕНИЕ № 497 

от 23.11.2018 г. 

На основание чл. 37 и чл. 37а от Закона за електронните съобщения във връзка с 
Решение на Комисията за регулиране на съобщенията № 620/14.12.2017 г.,  

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

1. Приема резултатите от проведените обществени консултации, открити с Решение
№ 620/14.12.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно Приложение № 1 
към настоящото решение 

2. Резултатите по т. 1 да се публикуват на страницата на Комисията за регулиране на
съобщенията в интернет. 

3. Приема проект на Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно
изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на 
предприятията, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители, съгласно 
Приложение № 2 към настоящото решение. 

4. Открива процедура за обществени консултации на проекта по т. 3. Проектът по т. 3
да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. 

5. Съобщение за откриване на процедурата за обществени консултации по т. 4 да се
публикува в един национален ежедневник. 

6. Определя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за
откриване на процедурата за обществени консултации в национален ежедневник. В този срок 
заинтересованите лица могат да представят писмени становища по проекта. 

7. За откриването на процедурата по т. 4 да бъдат уведомени:

 Комисия за защита на потребителите;

 Сдружение „Българска национална асоциация активни потребители”;

 Сдружение за правна помощ на потребителите;

 Сдружение „Правен център по проблемите на потребителите”;

 Сдружение „Обществен гарант - сдружение на потребителите”;

 Сдружение „Правна клиника за потребители”.

     Мотиви: 

     С Решение № 620/14.12.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри 
процедура по обществени консултации на проект на Позиция на комисията относно изпълнение 
на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на регламент (ЕС) 2015/2120 (Регламента) от страна на 
доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители. С посочената позиция 
КРС изразява своето разбиране за приложението на изискванията в Регламента, които са 
оставени на преценката на националните регулаторни органи. Това би допринесло за по-
голяма яснота, прозрачност и уеднаквяване на прилаганите договорни условия с крайните 
потребители, които доставчиците на достъп до интернет следва да изготвят в изпълнение на 
посочените разпоредби на Регламента.  

    В хода на обществените консултации постъпиха становища, които обосноваха 
изменения в проекта на Позиция на КРС, поставен на обществени консултации. КРС счита, че е 
целесъобразно да бъдат проведени нови обществени консултации със заинтересованите лица 
с оглед постигане в най-голяма степен целите на Регламента.  



             Поради посоченото, КРС приема проект на Позиция на Комисията за регулиране на 
съобщенията относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 
от страна на предприятията, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители, 
съгласно Приложение № 2 към настоящото решение, който отразява постъпилите становища, и 
открива нова процедура по обществени консултации, в рамките на която заинтересованите 
лица могат да изразят своите становища по предложения проект.  
              

 
 
 

 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                     (Никола Колев) 
 
 

 
          ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                  (Кристина Хитрова) 


