
                                           Приложение към Решение № 94/24.03.2022 г.                                                                                                          

                                                                                                                  Проект 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ГОДИШНА ТАКСА ЗА КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 141 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 

 

 

Раздел I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази методика се урежда редът и начинът за определяне размера на 

административната годишна такса за контрол по смисъла на чл. 141, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщения. 

(2) При определяне размера на таксата по ал. 1 се спазват следните принципи: 

1. обективност; 

2. прозрачност; 

3. равнопоставеност; 

4.  пропорционалност. 

 

Чл. 2. (1) Размерът на административната годишна такса за контрол е до 1,2 на сто 

от годишните брутни приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или 

услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните 

плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, 

роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни 

права за радио-и телевизионни програми. В брутните приходи от предоставянето на 

електронни съобщителни мрежи и услуги се включват и всички приходи, произтичащи от 

ползването на ограничения ресурс.  

(2) Конкретният размер на административна годишна такса за контрол се определя 

в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по 

Закона за електронните съобщения. 

(3) Размерът на административната годишна такса за контрол се изменя в случай на 

разлика между общата сума на събраните административни такси и административните 

разходи на Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията), от Министерския съвет, 

по предложение на Комисията въз основа на извършен анализ по чл. 53 от Закона за 

електронните съобщения и при прилагане на настоящата методика. 

 

Чл. 3.  При определяне размера на таксата по чл. 1, се вземат предвид: 

1. публичните разходи за предходната година, които са разходвани за 

административните разходи на Комисията, необходими за изпълнението на дейностите, 

свързани с нейните правомощия, функции и задачи по Закона за електронните съобщения; 

2. общият размер на събраните приходи през предходната година от годишна такса 

за контрол по Закона за електронните съобщения;  

3. общият размер на събраните през предходната година еднократни такси за 

административни услуги по Закона за електронните съобщения на основание чл. 9 от 

Тарифата за таксите, които се събират от Комисията по Закона за електронните съобщения 

и Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на 



регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, 

ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък 

обхват; 

 

Чл. 4. Общият размер на събраните административни такси от Комисията 

(административната годишна такса за контрол и събраните еднократни такси за 

административни услуги по Закона за електронните съобщения) трябва да съответства, но 

не може да превишава административните разходи на Комисията, необходими за 

международно координиране и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ и 

контрол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на 

административни актове и контрол по изпълнението им. 

 

Чл. 5. Размерът на таксата по чл. 1 се определя въз основа на административните 

разходи на Комисията, необходими за изпълнение на дейностите по международно 

координиране и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ и контрол на 

пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на 

административни актове и контрол по изпълнението им, и определени в съответствие с тази 

методика. 

 

 

Раздел II 

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ  

 

Чл. 6. Общият размер на административните разходи на Комисията (ОАР), 

необходими за изпълнение на дейностите по чл. 5 включва: 

1. разходи, подпомагащи функционалното обезпечаване на извършване на 

дейностите по чл. 5, в т.ч. разходи за материали, разходи за външни услуги и наеми, разходи 

за възнаграждения и осигурителни вноски, разходи за командировки и застраховки, други 

разходи (ОАР1). 

2. капиталови разходи, присъщи за  извършване на дейностите по чл. 5 въз основа на 

амортизационните отчисления (ОАР2).  

 

Чл. 7. (1) Разходите по чл. 6 се калкулират на базата на разходите, извършени от 

Комисията през предходната календарна година. 

(2) Размерът на разходите за извършване на дейностите по чл. 5, се определя въз 

основа на коефициент КССЗЕС, отразяващ съотношението между броя на служителите, 

извършващи дейностите по чл. 5 и средния списъчен брой на служителите в 

специализираната администрация на Комисията.   

(3) Средният списъчен брой (ССБ) на персонала се определя по Методика за 

изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена  със Заповед 

№ РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на Националния статистически институт. 

 

 

Чл. 8. (1) Коефициентът по чл. 7, ал. 2 (КССЗЕС) се определя въз основа на средния 

списъчен брой на служителите в специализираната администрация (СА), съгласно 



Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната 

администрация и утвърдените длъжностни характеристики.  

 (2) Коефициентът по чл. 7, ал. 2 (КССЗЕС), се изчислява въз основа на броя 

служители от специализираната администрация (СА), ангажирани с дейностите по чл. 5, и 

средно списъчния брой служители (ССБ) от специализираната администрация (СА) по 

формулата: 

КССЗЕС=ССБСАзес/ССБСА, където: 

ССБСАзес – средно списъчен брой (ССБ) на служителите от специализираната 

администрация (СА), ангажирани с дейностите по чл. 5; 

ССБСА - средно списъчен брой (ССБ) на служителите от специализираната 

администрация (СА).   

(3) Стойността на коефициента по чл. 7, ал. 2 (КССЗЕС), определена по реда на чл. 8, 

ал. 2, представлява ангажираността на целия личен състав на Комисията с дейностите по 

чл. 5. 

 

 

Раздел III 

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ  

 

Чл. 9. Размерът на годишната такса за контрол, дължима от предприятията, 

осъществяващи електронни съобщения се изчислява на база приходите и разходите по чл. 

2, т. 1, информация за които е предоставена от предприятията по реда на чл. 40 от Закона за 

електронните съобщения.  

 

Чл. 10. Информация за размера на събраните приходи през предходната година от 

годишната такса за контрол и от еднократни такси за административни услуги по Закона за 

електронните съобщения , се публикува в годишния доклад на Комисията по чл. 38, ал. 1 от 

Закона за електронни съобщения. 

 

  

Раздел IV 

МЕТОД НА ИЗЧИСЛЕНИЕ 

 

Чл. 11. (1) На основание чл. 53, ал. 1 и чл. 139, ал. 1 от Закона за електронни 

съобщения и чл. 3 от настоящата методика, размерът на административна годишна такса за 

контрол се определя по формулата:  

АГТК = 100 × (ОАР – ОЕТАУ) / ОГПЗП, където: 

1. АГТК е размерът (в проценти) на административната годишна такса за контрол; 

2. ОАР е общият размер на административните разходи на Комисията за 

дейностите по чл. 5 през предходната година; 

3. ОЕТАУ е общият размер на събраните еднократни такси за административни 

услуги по чл. 3, т. 3 през предходната година; 

4. ОГПЗП е общият размер на годишните приходи, по смисъла на чл. 2, ал. 1, на 

задължените предприятия от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или 

услуги през предходната година. 



 (2) В случай, че изчисленият по ал. 1 размер на АГТК надвишава 1,2 на сто, 

размерът на АГТК се определя равен на 1,2 на сто. 

 

Чл. 12. (1) Общият размер на административните разходи по чл. 6, т. 1 (ОАР1) се 

определя въз основа на отчетените разходи в Отчета за касовото изпълнение на бюджета на 

Комисията, раздел Б, група I (ОР1) за предходната година и коефициента (КССЗЕС), съгласно 

чл. 7, ал. 2, по формулата: 

ОАР1 = ОР1 × КССЗЕС. 

(2) Общият размер на административните разходи по чл. 6, т. 2 (ОАР2) се определя 

въз основа на отчетените разходи за амортизации в Отчета за приходите и разходите на 

бюджета на КРС, раздел Б, група I, т. 3 (ОР2) за предходната година и коефициента 

(КССЗЕС), съгласно чл. 7, ал. 2, по формулата: 

ОАР2 = ОР2 × КССЗЕС. 

(3) Общият размер на административните разходи на Комисията за дейностите по 

чл. 5 се определя по формулата: ОАР = ОАР1 + ОАР2. 

 

Чл. 13. (1) Общият размер на годишните приходи на задължените предприятия се 

изчислява по формулата: 

ОГПЗП = Събраните приходи от годишна такса за контрол от предходната година / 

% на АГТК, по който е определена платената годишна такса. 

(2) Задължено предприятие е предприятие, чийто общ размер на годишните брутни 

приходи от цялата дейност по предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или 

услуги, без ДДС е не по-малък от 100 000 лв. 
 

 

Раздел V 

ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ГОДИШНА ТАКСА ЗА КОНТРОЛ 

 

Чл. 14. (1) Дейностите, свързани с определянето на размера (в проценти) на 

административната годишна такса за контрол (АГТК) се извършват от работна група, 

назначена със заповед на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. 

(2) Работната група по ал. 1 изчислява размера (в проценти) на административната 

годишна такса за контрол (АГТК) по реда на тази Методика. 

(3) След приключване на своята работа, работната група по ал. 1 изготвя доклад с 

предложение и го внася за разглеждане от Комисията. 

(4) Комисията за регулиране на съобщенията разглежда доклада по ал. 3 на свое 

заседание. В случаите, когато размера (в проценти) на административната годишна такса за 

контрол (АГТК) се променя, Комисията приема решение за внасяне на предложение до 

Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията 

за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. 

(5) С постановлението на Министерския съвет, с което се изменя Тарифата за 

таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за 

електронните съобщения, се определя размера на административната годишна такса за 

контрол и календарната година, за която се отнася. 

 


