
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 № 94 

 

 от 24 март 2022 г. 

 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения,  

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на Методика за определяне на размера на административната годишна 

такса за контрол по чл. 141 от Закона за електронните съобщения. 

2. Открива процедура по обществени консултации на проекта на Методика за определяне 

на размера на административната годишна такса за контрол по чл. 141 от Закона за 

електронните съобщения, съгласно приложението към настоящото решение. 

3. Съобщение за предстоящите обществени консултации по т. 2, съдържащо реквизитите 

по чл. 37, ал. 3 от ЗЕС, да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет.  

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата по обществени консултации по т. 2, в който 

заинтересованите лица могат да представят писмени становища.  

 

     Мотиви: Съгласно Решение № 386/28.10.2021 г. за приключване на обществените 

консултации във връзка с извършен анализ по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС) на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по 

ЗЕС, КРС ще разработи Методика за определяне на такса контрол.  В тази връзка е изготвена 

Методика за определяне на размера на административната годишна такса за контрол по чл. 141 

от Закона за електронните съобщения, 

В проекта на Методика е заложен механизъм за определяне на размера на съответните 

относими действителни разходи на Комисията, които подлежат на покриване от 

административните такси. С оглед прозрачност и проследимост на информацията, в проекта се 

предвижда ползването на отчетните в годишния финансов отчет на КРС данни, публикувани на 

Интернет страницата на Комисията. Отделно от това въз основа на средния списъчен състав на 

специализираната администрация на КРС и функциите, разписани в Устройствения правилник на 

Комисията и длъжностните характеристики, се идентифицират служителите, ангажирани с 

изпълнението на дейностите, посочени в чл. 139, ал. 1 от ЗЕС. Така се определя коефициент, 

отразяващ съотношението между броя на служителите, извършващи дейностите по чл. 139, ал. 1 

от ЗЕС, въз основа на който се определят относимите действителни административни разходи за 

съответния отчетен период.   

Съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗЕС административни такси са годишна такса за контрол и 

еднократната такса за административни услуги. 

1. Размер на приходите събрани от еднократни такси за административни услуги: 

В обхвата им участват еднократните такси за административни услуги събрани на 

основание чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията по ЗЕС (Тарифата) 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. 

2. Размер на приходите събрани от годишна такса за контрол: 

Информация за размера на събраните приходи през предходната година от годишната 

такса за контрол, се публикува в годишния доклад на Комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЕС. 

Приходите, събрани от годишна такса за контрол и заплатени от задължените предприятия 

са произведение на действащия размер (процент) на такса контрол в Тарифата и 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. Информацията 

за посочените приходи и разходи се предоставя от предприятията по реда на чл. 40 от ЗЕС. 

 

Размерът на административната годишна такса за контрол се изчислява като частно от 

разликата между относимите действителни административни разходи и събраните еднократни 

такси за административни услуги към общата сума на годишните приходи на предприятията, 

посочени в т. 2.  

В методиката е предвидено при изчисляването на такса контрол да се отчитат данните от 

събраните (заплатените) такси от предприятията за предходната година.   

В методиката е предвидено при изчисляването на такса контрол да се отчитат данните от 

събраните (заплатените) такси от предприятията за предходната година.   

Във връзка с промяна в чл. 141, ал. 2 от ЗЕС (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. и доп., обн. 

ДВ, бр. 20 от 2021 г.),  регламентиращо еднократно заплащане на такса контрол до 15 юли на 

следващата година, а не на четири вноски, отчетените за 2021 г. приходи от административна 

такса за контрол са малко над половината от приходите, събирани през предходни години. В тази 

връзка при изчисляването на таксата контрол за първата година, за която ще се прилага 

Методиката да бъдат взети данните за 2020 г.    

 

Следващите такси контрол ще бъдат определени по алгоритъма, заложен в предложения 

проект на Методика, а именно - ще бъде взета предвид разликата между относимите действителни 

административни разходи и събраните еднократни такси за административни услуги към общата 

сума на годишните приходи на предприятията за предходната година.  

С предложения проект на Методика ще се осигури прозрачност на прилаганите от 

Комисията процедури в изпълнение на чл. 53 от ЗЕС. Наред с това ще е налице предвидимост за 

задължените лица, осъществяващи електронни съобщения в изпълнение на изискванията на ЗЕС, 

които следва да заплащат съответната такса.  

Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗЕС, преди приемане на решение по важни въпроси от обществена 

значимост за развитието на електронните съобщения Комисията провежда обществени 

консултации и публикува проекта на решение за обществено обсъждане на страницата на 

комисията в интернет за срок не по-кратък от 30 дни. Като се отчита значимостта на проекта на 

Методика за прозрачността при определяне на конкретния размер на административната такса за 

контрол, която засяга предприятията, осъществяващи електронни съобщения в изпълнение на 

изискванията на ЗЕС, считаме че проектът следва да бъде поставен на обществени консултации с 



оглед отчитане на становищата на заинтересованите страни преди приемане на проекта на 

Методика с окончателно решение от страна на Комисията.  

Във връзка с изложеното, и на основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС), КРС открива процедура по обществени консултации на проекта на Методика за определяне 

на размера на административната годишна такса за контрол по чл. 141 от Закона за електронните 

съобщения. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

 (Мария Бончева)  

   

   

 


