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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 № ……..  

от …..2021 г. 

   

   

На основание чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за електронните съобщения и § 356, 

изр. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 

г.),във връзка с § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

електронните съобщения (Обн. ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.), във връзка с т. 2.5. от 

Решение № 1317 от 2006 г. на КРС във връзка с  индивидуална лицензия Индивидуална 

лицензия № 100-0001/28.01.2005 г., издадена на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, 

Въз основа на извършения от Комисията за регулиране на съобщенията анализ и 

оценка на действащите задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати 

и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено 

качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни 

услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от 

услугите от обхвата на универсалната услуга, неразделна част от настоящото решение, 

Както и във връзка с проведена процедура за обществено обсъждане, съгласно 

36 и чл. 37а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, открита с Решение № 

……………../17.06.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и приключена с 

Решение № ……………../2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Отменя задълженията за осигуряване на обществени телефонни апарати 

и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено 

качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни 

услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от 

услугите от обхвата на универсалната услуга.  

2. Отменя наложените на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати 

и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено 

качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни 

услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от 

услугите от обхвата на универсалната услуга. 

3. Да се уведоми Европейската комисия за настоящото решение. 
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Мотиви: 
 

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) едно от 

основните правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е 

свързано с налагане, продължаване, изменение или отмяна на мерки и задължения във 

връзка с предоставянето на универсална услуга.  

Съгласно § 356, изр. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 

от 09.03.2021 г.), в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС) преразглежда действащите задължения за 

осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп 

до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен 

указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за 

предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната 

услуга. 

КРС извърши анализ и оценка на действащите задължения за осигуряване на 

обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови 

телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и 

осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за 

предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната 

услуга. Оценката на необходимостта от действащите задължения, като част от обхвата 

на универсалната услуга, е извършена на база данни за минал период от десет години 

(2010-2020 г.) и е направена прогноза за бъдещото развитие, отчитайки 

потребителските нагласи за използване на услугите и моделите по отношение на 

използване на услугите и потреблението на разглежданите услуги. В резултат на 

извършения анализ, КРС достигна до заключението, че следва да отмени задължението 

за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен 

достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен 

указател и осигуряване на телефонни справочни услуги. 

С Решение № …./……….2021 г. , КРС откри процедура по обществено 

обсъждане на проект на решение на комисията, с което, въз основа на извършения 

анализ и изводите от него, се отменят задълженията за осигуряване на обществени 

телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни 

услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на 

телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на 

универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга и 

респективно се отменят наложените на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД задължения за осигуряване на посочените услуги като част от 

задължението на предприятието за предоставяне на универсална услуга на територията 

на Република България. 

В рамките на общественото обсъждане….С Решение №…./……….2021 г. , КРС 

прие резултатите от проведеното обществено обсъждане.  

С оглед на посоченото и в резултат на извършения анализ, който е неразделна 

част от настоящото решение, КРС отменя задълженията за осигуряване на обществени 

телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни 

услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на 

телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на 

универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга.  

 С т. 2.5. от Решение № 1317 от 2006 г. във връзка с индивидуална лицензия 

Индивидуална лицензия № 100-0001/28.01.2005 г. КРС задължи „БЪЛГАРСКА 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД да продължи да изпълнява 

наложените задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други 

точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, 

осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, 

наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от 

услугите от обхвата на универсалната услуга. Предвид отмяната на посочените 

задължения, като част от универсалната услуга, задължението за предоставянето им от 

страна на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД също 

следва да бъде отменено. 

Поради посоченото, КРС отменя задълженията на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД за осигуряване на обществени 

телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни 

услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на 

телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на 

универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга. 

 

Точка 1 от настоящото решение подлежи на обжалване в едномесечен срок от 

съобщението за издаването му или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, 

участвали в производството пред Административен съд - София област. 

Точка 2 от настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред 

Административен съд - София област. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

 (Мария Бончева)  

 


