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ТАБЛИЦА 

 постъпилите становища, ведно с резултатите от проведените обществени консултации по Анализ по чл. 53, ал. 2 от За-

кона за електронните съобщения (ЗЕС) на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират 

от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (Тарифата) 

Заинтересо-

вани лица 
Предложения Статус Мотиви 

Общи бележки 

„Теленор Бъл-

гария“ EАД 

Съгласно мотивите към Анализа КРС счита, че съгласно чл. 53, 
ал. 2 от ЗЕС комисията ежегодно извършва Анализ на необходи-
мостта от преразглеждане на тарифата за таксите и провежда об-

ществени консултации по реда на чл. 37 от закона, като приема, 
че в съответствие с чл. 53, ал. 1 от ЗЕС Анализът включва прег-

лед на административните такси, въз основа на който ще бъде 
предложен актуален размер на административната такса за кон-
трол, съобразен и с резултата от проведените обществени кон-

султации. 
Не споделяме така определения обхват на Анализа, като счи-

таме, че ЗЕС предвижда Комисията ежегодно да извършва ана-
лиз на необходимостта от преразглеждане на тарифата в ней-

ната цялост, като в зависимост от резултатите от Анализа, може 

да предложи на Министерския съвет да приеме изменение или 

допълнение на тарифата по чл. 147. Законът не ограничава из-

менението и допълнението до промяна в размера на админист-
ративната такса контрол, както и самия Анализ. В тази връзка, 
считаме че Анализът следва да обхваща всички, заложени в Та-

рифата такси. 
На следващо място, не споделяме твърдението, че в периода 

2018-2019 г. е извършен цялостен преглед на Тарифата, с оглед 
преценка на необходимостта от цялостното й изменение, пред-
вид особеностите на пазара на електронни съобщения и иконо-

мическото развитие на телекомуникациите в Република Бълга-
рия. 

Видно и от мотивите в уводната част на Анализа промени са пре-
търпели някои от таксите за ограничен ресурс радиочестотен 
спектър, като промените не са обхванали съществена част от 

таксите, свързани с ползване на спектър при изграждане на 

Приема 

се час-

тично 

В публикувания за обществени 
консултации Анализ са включени 

всички такси. Извършеният цялос-
тен преглед и анализ на таксите  в 
периода 2018-2019 г. е отразен в из-

готвената и действаща от 
01.01.2021 г. Тарифа. Размерът на 

таксите е съобразен с технологич-
ното състояние на пазара на елект-
ронни съобщения и икономичес-

кото развитие на телекомуникаци-
ите в Република България, както и 

с бизнес-плановете за развитие на 
мрежите на предприятията, обхва-
щащи периода 2020-2023 г.   

Липсата на промяна в размера 
на част от таксите, не означава, че 

не е извършен анализ и за тях, а 
няма предпоставки за това. 

Погрешно е разбирането на 

предприятията, че извършването 
на анализ на видовете мрежи и раз-

мера на таксите,  автоматично води 
до тяхното намаление, в противен 
случай такъв не е извършен. 

Към момента пазарът на елект-
ронни съобщения в България е ус-

тойчив на фона на пандемията, 

Приложение към Решение № 386 от 28.10.2021 г.
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мрежи от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка”, а 
таксите за ограничен ресурс номера не са променяни от приема-

нето на Тарифата. 
Поддържаме констатациите на КРС, че мрежите от вида „точка 

към точка” са с тенденцията за нарастване ползването на по-ши-
роки честотни ленти във връзка с необходимостта от осигуря-
ване на висок преносен капацитет, особено свързан с развитие 

на 5G мрежите, но сме на мнение, че таксите за ползване на ог-
раничен ресурс не би следвало да нарастват пропорционално на 

увеличаване на капацитета. От друга страна, оценка на критерия 
за „минимално разстояние” предвид тенденцията не означава 
преразглеждане на таксите, а единствено оптимизиране на раз-

ходите, с оглед реално използваната дължина на трасето. Докол-
кото годишната такса е свързана със заплащане на 1MHz всяко 

увеличаване на капацитета води до пропорционално увелича-
ване на годишната такса за ползване на ограничен ресурс. С ог-
лед и постигане на Стратегическата цел до 2025 г. за конкурен-

тоспособност в Европа: осигуряване на непрекъснато 5G покри-
тие за всички градски райони и всички основни сухопътни тран-

спортни маршрути, заложена в „Свързана България актуализи-
ран национален план за широколентова инфраструктура за дос-
тъп от следващо поколение“ е от съществено значение да се из-

върши анализ на посочените такси в контекста на необходи-
мостта от бързо и икономически обосновано развитие на мре-

жите. По този начин ще се постигне насърчаване на инвестици-
ите в инфраструктурата, стимулиране на иновациите и осигуря-
ване на условия за въвеждане на ново поколение мобилни мрежи 

5G в максимално кратки срокове. 
С Проекта на Правила за използване на радиочестотния спектър 

от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба 
след издаване на разрешение е посочено, че с цел бъдещо управ-
лявано споделено използване на спектъра в радиочестотна лента 

24.5-26.5 GHz от мрежа от неподвижна радиослужба и от на-
земни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съоб-

щителни услуги, ресурсът за мрежи от вида "точка към точка" се 
преразпределя. Въведено е условие, съгласно което лицата, на 
които е предоставен спектър за мрежа от неподвижна радиос-

лужба да могат да ползват предоставения им честотен ресурс и 
при условията на Правилата за използване на радиочестотния 

причинена от COVID-19 през 2020 
г.  

В потвърждение на 

горепосоченото, през настоящата 

2021 г. на предприятията бе 

предоставен допълнителен ресурс 

в обхват 2 GHz. Издадени са и 

разрешения за ползване на 

радиочестотен спектър в обхвати 

2.6 GHz и 3.6 GHz. 

По отношение на таксите за 

мрежи от вида „точка към точка“ 
може да посочим следното: 

С Тарифата, в сила от 
01.01.2021 г. отпадна критерия 
„минимално разстояние“. Така 

бяха отчетени начинът на ползване 
на спектъра за тези мрежи, тенден-

цията за нарастване ползването на 
по-широки честотни ленти за оси-
гуряване на висок преносен капа-

цитет, променените технически 
възможности на апаратурата (отчи-

тайки характеристики на разпрост-
ранение на радиовълните) и необ-
ходимостта от насърчаване на биз-

неса. 
Считаме, че през последните 2 

години не се наблюдават същест-
вени промени в развитието на тези 
мрежи в България.  

Реалният ефект от премахване 
на  критерия „минимално разстоя-

ние“ e намаление на таксите общо 
с близо 380 хил. лв. годишно. 

В допълнение проучените прак-

тики, прилагани от Европейските 
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спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на 
електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение 

чрез управлявано споделено използване; 
От Таблицата от общественото обсъждане на Проект на Правила 

за ползване на радиочестотен спектър за наземни мрежи, позво-
ляващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след 
издаване на разрешение е видно, че КРС е приела предприятия, 

които имат право да използват радиочестотни ленти в обхват 
24,250-27,500 GHz при условията на допустимите технически 

характеристики и параметри, приложими за електронните съоб-
щителни мрежи от неподвижна радиослужба, могат да използ-
ват, предоставения им спектър и при условията на Правилата 

чрез управлявано споделено използване на радиочестотния 
спектър. В този случай предприятията трябва да осигуряват ра-

бота на мрежите от неподвижна радиослужба и наземните 
мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщи-
телни услуги, при която да не се причиняват взаимни смущения 

между двата вида мрежи. 
Предвид изложеното Анализа следва да обхване и отпадане на 

обхват 26 GHz от Тарифата в чл. 7, ал. 1, т. 3.2 с оглед недвус-
мислено третиране на тарифирането. 
На следващо място, в Анализа се посочва, че нормативната база 

дава възможност на предприятията да оптимизират разходите 

си за първично предоставения им номерационен ресурс, като 

връщат ненужните им групи номера или предоставят вто-
рично групи номера на други предприятия. Считаме че посоче-
ната констатация не може да се възприеме като обоснован аргу-

мент за липсата на анализ на таксите за ползване на номераци-

онен ресурси. В тази връзка предлагаме да се направи задълбо-

чен анализ, който да обхваща всички такси за ползване на номе-
рационни ресурси. 

държави показаха, че таксите в по-
вечето от тях са функция от често-

тен обхват, лента, разстояние, ка-
къвто е начинът за определянето 

им и в България. От сравнителния 
анализ, направен през 2019 г. се ус-
танови, че таксите в нашата страна, 

в повечето случаи, са по-ниски, в 
това число и при ленти 55/56 MHz 

и 110/112 MHz. 
Във връзка с проекта на Правилата 
за ползване на радиочестотен 

спектър за наземни мрежи, позво-
ляващи предоставяне на елект-

ронни съобщителни услуги след 
издаване на разрешение и проекта 
на  Правила за използване на ради-

очестотния спектър за електронни 
съобщителни мрежи от непод-

вижна радиослужба след издаване 
на разрешение, текстовете в чл. 7, 
ал. 1,  т. 3.2  от Тарифата ще бъдат 

прецизирани, предвид  управлява-
ното споделено използване на обх-

ват 26 GHz. 
Съгласно ЗЕС и Тарифата 

всички такси се определят правоп-

ропорционални на количеството 
ползван спектър в съответния обх-

ват, с оглед природната ограниче-
ност на честотния ресурс. 

В по-високите честотни обхвати 

се използва по-широка честотна 
лента. Преносният капацитет не е 

функция само на предоставената 
честотна лента. Той зависи от из-
ползваната технология 

(XPIC/CCDP  - използване на един 
честотен канал с две алтернативни 
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поляризации), оборудване с по-ви-
сок клас на ефективност и на по-ви-

сока степен на модулация, което 
води и до експоненциално повиша-

ване на капацитета на пренос 
спрямо използвания радиочестотен 
ресурс, водещо до осигуряване на 

по-ефективно използване на радио-
честотния спектър. 

В допълнение ползването на 
спектър в честотните обхвати над 
57 GHz, с възможности за ползване 

на ленти над 250 MHz, позволя-
ващи висок преносен капацитет, 

необходим за развитие на 5G 
мрежи, ще се ползват въз основа на 
регистрационен режим и таксите 

ще бъдат определени с изменени-
ето на Тарифата, както е посочено 

в настоящия анализ.    

„Българска 

телекомуни-

кационна ком-

пания” EАД 

Въвеждането на изискването по чл. 53, ал. 2 от ЗЕС, според което 
КРС следва ежегодно да анализира необходимостта от промяна 
на таксите, които събира по ЗЕС е пряко следствие от корект-

ното транспониране на Директива 2018/1972 на ЕС от 11 декем-
ври 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електрон-

ните съобщения (Кодекс/а). До идеята за залагане на такова 
изискване на Общностно равнище се достига след като резулта-
тите от прилагането на предшестващата Кодекса европейска ре-

гулаторна рамка показват липса на консистентност между дър-
жавите-членки за начина на определяне на таксите и техния об-

хват. Наличието на силно изразени диспропорции в размера на 
таксите, включително прилагането на такива в прекомерен раз-
мер са отчетени като рисков фактор за развитието на единния 

вътрешен пазар и постигането на целите на регулаторната рамка 
в частта оптималното използване на ограничените ресурси, 

както и насърчаване и ускоряване на инвестициите в мрежи от 
ново поколение. 
Осигуряването на максимална прозрачност при определянето на 

размера на таксите е от съществено значение за въвеждането на 

Приема 

се по 

прин-

цип 

При анализа по чл. 53, ал. 2 от ЗЕС 
на необходимостта от преразглеж-
дане на Тарифата за таксите, които 

се събират от Комисията за регули-
ране на съобщенията по ЗЕС е спа-

зен реда, посочен в чл. 37 от ЗЕС. 
КРС е публикувала съобщение за 
предстоящите консултации на 

страницата си в интернет, като е 
предоставила 30-дневен срок за 

предоставяне на писмени стано-
вища на всички заинтересовани 
страни. 

В Преамбюла на Кодекса и чл. 543 
, ал. 2 от ЗЕС не се съдържа посо-

ченото от предприятието съдържа-
ние. 
Независимо от горното, с оглед из-

пълнение на целите и принципите 
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съгласуван подход в рамките на ЕС рецитали 99-101 от Преам-
бюла на Кодекса. Именно в тези рецитали са дефинирани отп-

равните положения, които следва да се съобразят при извършва-
нето на регулярната оценка за адекватността на прилаганите 

такси и за добавената стойност, която създават с оглед постигане 
на заложените в Кодекса цели. Провеждането на обществени 
консултации по анализа следва да гарантира прозрачност и 

предвидимост на регулаторната политика в областта на таксите, 
както и възможност на всички заинтересовани страни да изразят 

становище по необходимостта от преразглеждане на таксите. 
В тази връзка сме на мнение, че представеният в рамките на 

обществените консултации Анализ не покрива изисквани-

ята на зададената в Кодекса рамка за прилагането на съгла-

суван подход. 

залегнали в чл. 4 и 5 от ЗЕС, пред-
вид постъпилите становища  КРС 

предлага да бъде изготвен проект 
на Методика за определяне на ад-

министративна такса за контрол.  

„А1 Бълга-

рия“ ЕАД 

В Европейския кодекс за електронни съобщения (Кодекса) и по-конк-
ретно в т. 99-101 от Преамбюла е описано, че осигуряването на макси-
мална прозрачност при определянето на размера на таксите е от съ-
ществено значение за въвеждането на единен подход на ниво ЕС. Про-
веждането на обществени консултации по анализа следва да гарантира 
прозрачност и предвидимост на регулаторната политика в областта на 
таксите, както и възможност на всички заинтересовани страни да из-
разят своите становища, бележки и коментари. 
С оглед на описаното по-горе, смятаме че КРС е направила една от 
стъпките, предвид провежданите обществени консултации, но сме на 
мнение, че представения анализ не покрива изискванията на Кодекса, 
а по-скоро е налице кратко резюмиране на предприетите действия за 
изминал период. Основните ни аргументи за това са свързани с: 

1. Липсват данни за извършен анализ по отношение на такси 

за ползване на ограничен ресурс, които не бяха обект на послед-

ните измененията в Тарифата 

> Видно и от изложеното в рамките на анализа, изменението в 
Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС обхваща само 
част от таксите за ползване на радиочестотен спектър. Съгласни сме, 
че в рамките на половин година действително е трудно да се направи 
оценка на резултати от промяната, но факта, че беше предоставен 
спектър от обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz, веднага след влизане в сила на 
изменението, е ясна индикация за благоприятния ефект, който тази 
промяна оказа върху инвестиционните намерения на предприятията. 
Не следва да забравяме, че за обхват 2.6 GHz имаше обявени няколко 
предходни намерения от страната на Комисията за предоставяне на 
този спектър, но никое от действащите предприятия на пазара не заяви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно мотивите по-горе.  
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интерес тогава. 

> На следващо място е важно да отбележим нашето несъгласие 
и с факта, посочен в анализа на КРС, а именно че при предходното 
изменение е отчетено “технологичното развитие на мрежите от вида 
“точка-към точка” и оценка на критерия “минимално разстояние” 
предвид тенденцията за нарастване ползването на по-широки чес-
тотни ленти във връзка с необходимостта от осигуряване на висок пре-
носен капацитет”. Беше направена малка промяна, но не детайлен 
преглед на начина, по който се формират тези такси. Подобни искания 
бяха изразени и от трите мобилни оператора в хода на обсъжданията 
и срещите при предходното изменение на Тарифата, но този въпрос не 
беше поставен на дневен ред при измененията. 

Именно сега е важно за отбележим, че основно задължение на А1 е да 

осигури необходимия капацитет на преносната мрежа, за работата на 

мобилните станции, като по този начин гарантира качествени услуги 

на клетъчната мрежа на дружеството на територията на страната, като 

прилага съществуващите най-добри практики и покрива най-високите 

стандарти действащи на територията на Европейския съюз. 

 

Приема 

се час-

тично 

Предложения по отношение на административната такса за контрол 

„Цетин Бълга-

рия“ ЕАД 

На първо място, предвиденото увеличение на годишната 
такса за контрол от 0,2% на 0,6% е драстично - еднократно 

и в трикратен размер. В допълнение и на второ място, то 

е и неоснователно и немотивирано от КРС, защото по ни-

какъв начин не е подкрепено с конкретни и изчерпа-

телно представени данни за разходите Комисията в пос-

тавения на обществено обсъждане Анализ по чл. 53, ал. 

2 от закона. 

В действителност в т. 7 от таблицата „Структурата на раз-
ходите на Комисията за 2020 г.“ (Приложение към Анализа) 

като разходи на КРС са включени и капиталови разходи в 
размер на 4 254 000 лв. Но съгласно чл. 139, ал. 1 от ЗЕС, 
който самата КРС цитира в Анализа под посочената таб-

лица, размерът на административните такси, дължими 
от лицата, осъществяващи електронни съобщения в изпъл-

нение на изискванията на този закон, съответства на ад-
министративните разходи на комисията, необходими за 
международно координиране и сътрудничество, хармони-

Приема 

се по 

принцип 

В съответствие с промените в ЗИД на 
ЗЕС (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.) в чл. 
53, ал. 1 от ЗЕС в случай на разлика 

между общата сума на събраните ад-
министративни такси и администра-

тивните разходи на Комисията, КРС 
предлага изменение на Тарифата от-
носно размера на административната 

такса за контрол. 
Максималният размер на събираните 

административни такси е ограничен 
от кумулативното действие на разпо-
редбата на чл. 139, ал. 1 от ЗЕС, спо-

ред който размерът на администра-
тивните такси, съответства на адми-

нистративните разходи на комисията 
и разпоредбата на чл. 16, пар. 1, а) от 
Европейския кодекс за електронни съ-
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зация и стандартизация, анализ и контрол на пазара, из-
готвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и 

издаване на административни актове и контрол по изпъл-
нението им. Видно от буквалния текст на закона, капи-

таловите разходи поради естеството си не са включени 

в чл. 139, ал. 1 от ЗЕС като елемент при формиране на 

административната такса за контрол по ЗЕС. 

На трето място, не считаме че КРС е направила цялостен и 
задълбочен сравнителен анализ на таксите, определени от 

другите национални регулаторни органи в Европа. Видно 
от наскоро публикуваното проучване на Cullen Internationa l 
“Telecoms fees and taxes” (1 July 2021) средното ниво на 

такса контрол (market surveillance fee), събирана от нацио-
налните регулаторни органи, е именно около 0,2 % от го-

дишните брутни приходи от предоставянето на електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги. 

 
Предложеното в Анализа на Комисията трикратно увелича-

ване на административната такса за контрол би поставило 
Република България далеч над средноевропейските нива на 
посочената такса. 

На последно място, но не и по важност, видно от официал-
ните данни, публикувани в Годишния доклад на КРС за 
2020 г., в регулаторната дейност на Комисията не е настъ-

пила съществена промяна, която да оправдава такова драс-
тично увеличение на административната такса за контрол. 

общения (ЕКЕС), според който пок-
риват изцяло единствено администра-

тивните разходи. 
Допълнително съгласно предложение 

53 от общите разпоредби на ЕКЕС, ад-
министративните „такси следва да бъ-
дат ограничени до покриването на 

действителните административни 
разходи за тези дейности.“ 

Кумулативното действие на тези раз-
поредби води до извода, че размерът 
на събраните административни такси 

трябва да е близък до размера на отно-
симите административни разходи на 

комисията, но не трябва да го надви-
шава. Това обстоятелство води до не-
обходимостта от изготвяне на пре-

цизна методика за определяне на съ-
относимите административни раз-

ходи на комисията, с оглед опреде-
ляне на конкретния размер на адми-
нистративната такса за контрол за 

всяка следваща година. 
Гореизложените обстоятелства и 

факти показват необходимостта еже-
годно да се прави сравнение, на базата 
на изготвена методика, на събраните 

административни такси и съотноси-
мите административни разходи на ко-

мисията и при констатирано различие 
да се променя размера на администра-
тивната годишна такса за контрол.  

За да се реализира този извод са необ-
ходими нормативни промени в Тари-

фата за таксите, които се събират от 
Комисията за регулиране на съобще-
нията по Закона за електронните съ-

общения.  
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Така, по отношение на административните разходи за ана-
лиз и контрол на пазара по чл. 139, ал. 1 от ЗЕС, за 2020 г. 

КРС е провела само 2 пазарни анализа по чл. 151 и следва-
щите от ЗЕС (четвърти кръг на анализ и оценка на пазарите 

на едро на терминиране на повиквания в определено место-
положение на индивидуални обществени телефонни мрежи 
и на индивидуални мобилни мрежи (пазари 1 и 2 от Препо-

ръка 2014/710/EC на ЕК). 
Наред с това, съгласно Решения №№ 265/23.07.2020 г. и 

266/23.07.2020 г. на КРС до влизане в сила на задължението 
за прилагане на единна максимална цена за терминиране на 
гласови повиквания във фиксирани/мобилни мрежи, опре-

делена с делегирания акт на ЕК, приет на основание чл. 75 
(1) от Директива (EC) 2018/1972 за установяване на Евро-

пейски кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС), задълже-
ните предприятия прилагат разходоориентираните цени в 
съответствие с нивата за 2020 г. по Решения №№ 

550/20.10.2016 г. и 585/24.11.2016 г, определени въз основа 
на разходи на ефективен оператор, изчислени в съответст-

вие с адаптирания чист BULRIC модел. 
По този начин, за разлика от предния трети кръг анализ на 
посочените пазари, КРС не е приемала, респ. не е възлагала 

изработването на адаптирани модели „отдолу нагоре” за оп-
ределяне на дългосрочните допълнителни/ инкрементални 

разходи (LRIC) за услугата терминиране на гласови повик-
вания във фиксирани, респ. мобилни мрежи (BULRIC мо-
дели), по които да се изчисляват разходите на модерния 

ефективен оператор (МЕО). 
В този смисъл, за изминалата 2020 г. Комисията не е имала 

допълнителни разходи, за разлика от 2015-16 г., например 
във връзка с направеното тогава възлагане на обществени 
поръчки за посочените дейности на съответния изпълнител 

(тогава „Екорис Саут Ийст Юроп” ЕООД). 
Относно разходите на КРС за издаване на административни 

актове и контрол по изпълнението им също не е налице 
драстична промяна спрямо 2019 г. Нещо повече, в Годиш-
ния доклад на Комисията за 2020 г. изрично е посочено, че 

в резултат от извършените проверки за констатираните ад-
министративни нарушения на ЗЕС през 2020 г. са съставени 
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50 акта за установяване на административни нарушения 
(АУАН), като основен дял (58 %) са относно неспазване на 

Общите изисквания за осъществяване на електронни съоб-
щения и непредоставяне на информация на КРС. В резултат 

на извършения превантивен контрол в предходните години, 
през 2020 г. е констатирано значителна намаляване на нару-
шенията  

на ЗЕС, поради което съставените АУАН през 2020 г. са с 
63 % по-малко от тези през 2019 г. (стр. 104 от Доклада). 

В заключение, съществена промяна не е налице и по отно-
шение на останалите елементи по чл. 139, ал. 1 от ЗЕС, ко-
ито се вземат предвид при определяне размера на годиш-

ната такса контрол. В тази връзка, видно от Годишния док-
лад на КРС щатът на Комисията, т.е. общият брой на слу-

жителите, извършващи дейностите по чл. 139, ал. 1 от ЗЕС, 
дори е намалял (стр. 94 от Доклада). 

Асоциация на 

българските 

радио- и теле-

визионни опе-

ратори - 

АБРО 

 

Според чл. 139, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1, администра-

тивна такса за контрол се дължи от всички лица, които осъ-
ществяват електронни съобщения в изпълнение на изисква-
нията на ЗЕС и съгласно чл. 141, ал. 1 от ЗЕС размерът на 

таксата се определя на база 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 предпри-
ятия 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 телевизи-
онни програми. След последното изменение на закона от 

2021 г. се добави, че в брутните приходи от предоставянето 
на електронни съобщителни мрежи и услуги се включват и 

всички приходи, произтичащи от ползването на ограниче-
ния ресурс. В хода на обсъжданията на измененията на ЗЕС 
АБРО изрази позиция срещу тази промяна, тъй като тя може 

да породи неясноти и неправилно тълкуване. Продължа-
ваме да считаме, че приходите от търговски съобщения не 

се включват в брутоприходите от предоставянето на елект-
ронни съобщителни мрежи и/илн услуги и съответно от 
ползване на ограничен ресурс, а представляват приходи от 

Приема 

се по 

принцип 

Във връзка с предложения размер на 

административна такса за контрол, 
съгласно мотивите по-горе. 
Посоченото изменение в чл. 141, ал. 1 

от ЗЕС не е предмет на Анализа. В го-
дишните въпросници за дейността на 

предприятията, предоставящи елект-
ронни съобщения и/или услуги са по-
сочени конкретните приходи, които 

се включват при изчисляване на адми-
нистративна такса за контрол. 
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медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и телеви-
зията. Многократно сме излагали мотивите си в тази по-

сока, основани на европейската регулация, ЗРТ и ЗЕС и съ-
дебната практика. Практиката на КРС обаче тряйио е насо-

чена към начисляване на административна такса контрол на 
база приходите на радиооператорите от търговски съобще-
ния (медийни услуги). В тази връзка искали да изразим по-

зиция срещу увеличаване на размера на административната 
такса за контрол за 2022 г. от 0,2 % на 0,6%. 

Считаме, че освен с разходите на администрацията, таксата 
следва да бъде съобразена и със състоянието на пазара, 
върху който се осъществява контролна дейност. Анализът е 

фокусиран върху други пазари, но не отчита състоянието на 
сектора на наземно радиоразпръскване на радиопрогра-

мите. Доколкото ни е известно радиооператорите не реали-
зират приходи от предоставянето на електронни съобщи-
телни мрежи и услуги и съответно от ползване на ограничен 

ресурс. Приходите от медийни услуги са спадащи. За спада 
на приходите безспорно допринесе пандемията и общото 

състояние на спад на приходите на малките и микропредп-
риятия, които традиционно рекламират в радиопрограми. 

„Теленор Бъл-

гария“ EАД 

По отношение на констатацията, че размерът на админист-
ративните разходи на Комисията, в изпълнение на функции 

по ЗЕС, надвишава приходите от административни такси 
близо три пъти, поради което съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЕС, 

размерът на административната такса за контрол за 2022 г. 
следва да бъде увеличен от 0,2 % на 0,6% изразравяме след-
ната позиция: 

В Приложението към Анализа „Преглед на събраните такси 
и направените административни разходи през 2020 г“ (При-

ложението) е посочено, че повече от една трета от включе-
ните разходи в т. нар. административни разходи са капита-
лови разходи. 

Според дефиницията на чл. 139, ал. 1 от ЗЕС размерът на 
административните такси, дължими от лицата, осъществя-

ващи електронни съобщения в изпълнение на изискванията 
на този закон, съответства на административните разходи 
на комисията, необходими за международно координиране 

и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ 

Приема 

се по 

принцип 

Съгласно мотивите по-горе. 
Председателят на КРС е първостепе-

нен разпоредител с бюджет. Бюдже-
тът на КРС е част от държавния бю-

джет, приеман ежегодно със Закона за 
държавния бюджет на Република Бъл-
гария за съответната година. Чл. 139, 

ал. 1 от ЗЕС не се обуславя от счето-
водното отчитане на разходите в ба-

ланса, а единствено от разликата 
между административните приходи и 
разходи на регулатора.  

Видно от Приложението към Анализа 
при отчитане на от общите админист-

ративни разходи  на КРС са приспад-
нати разходите за изпълнение на фун-
кции на КРС по ЗЕСМФИ и ЗПУ. Раз-

ходите, които възникват за КРС по 
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и контрол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови 
нормативни актове и издаване на административни актове 

и контрол по изпълнението им. 
Следва да се отбележи че посоченият текст транспонира чл. 

16 от Кодекса. 
По отношение на включването на капиталовите разходи в 
обхвата на административните разходи следва да се вземе 

предвид преди всичко техния характер, а именно, че те се 
отнасят към инвестиции, целящи създаването на бъдещи 

ползи (над една година). Капиталовите разходи обхващат 
покупката, (а в определени случаи и модернизацията) на 
дълготрайни активи, като например: 

- придобиване на земя и сгради; 
- закупуване на оборудване и техника (машини, превозни 

средства, компютри); 
- подобрения и модернизация на съществуващи дългот-
райни активи; 

- покупка на дълготрайни нематериални активи като соф-
туер лиценз и др. 

В този смисъл те не са свързани с дейностите посочени в чл. 
139, ал. 1 от ЗЕС и следва да отпаднат от обхвата на адми-
нистративните разходи. 

Дори ако приемем, че под някаква форма дадени капита-
лови разходи са съотносими към определянето на админис-

тративна такса контрол, тяхната стойност не би трябвало да 
се съотнася изцяло към отчетния период, в който са възник-
нали. След като капиталовият разход бъде отчетен в ба-

ланса (под формата на нов актив), той се амортизира с тече-
ние на времето, за да разпредели стойността на актива през 

полезния му живот. С други думи, всяка година част от дъл-
готрайния актив се изразходва. Това “изразходване“ се от-
чита посредством разход за счетоводна амортизация, който 

се определя на базата на амортизационна норма. 
Счетоводна амортизация е непаричен разход, който отра-

зява изхабяването на даден дълготраен актив във времето, 
като по този начин се намалява счетоводната му стойност. 
Съгласно Методиката за определяне на разходоориентиран 

размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на 

прилагане за ЗЕДЕУУ са инцидентни 
и пренебрежимо малки, като се изпъл-

няват от служители, ангажирани с 
прилагането на ЗЕСМФИ,  поради ко-

ето не са отчетени на отделен ред. В 
тази връзка може да потвърдим, че съ-
щите не са включени в администра-

тивните разходи по ЗЕС, определящи 
формирането размера на администра-

тивна такса за контрол. 
Съгласно чл. 19 от ЗЕС за сметка на 
постъпилите приходи от такси по бю-

джета на Комисията за регулиране на 
съобщенията се предвижда трансфер 

за подпомагане на дейности и проекти 
на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съоб-

щенията. Трансферът се предвижда 
до размера на превишението на при-

ходите, постъпили по бюджета на 
КРС над предвидените разходи и се 
определя със Закона за държавния 

бюджет на Република България за съ-
ответната година.  
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административното регулиране и административния конт-
рол върху стопанската дейност и разходването им размерът 

на таксите не може да надвишава разходите на администра-
тивния орган за извършване на съответната услуга и за уп-

ражняване на контрола (Методиката). В чл. 2, т. 4 от Мето-
диката се включват капиталови разходи, присъщи за остой-
ностяваната услуга, уточнено е че разходите са пряко свър-

зани с извършването на остойностяваната услуга; такива 
разходи са разходите за закупуване на специфичен софтуер, 

база данни, техника, транспортни средства и др., присъщи 
за услугата; те се пренасят в стойността на услугата по ме-
тода на амортизационните отчисления като съотношение 

между разходите за изброените дълготрайни активи, при-
същи единствено и само на остойностяваната услуга, и броя 

на този вид услуги, предоставени през последната година; 
Поради това следва да направи допълнителен анализ, който 
да отчете посочените по-горе нормативни изисквания. 

Съгласно чл. 16 от Кодекса когато налагат администра-
тивни такси, националните регулаторни или другите компе-

тентни органи публикуват годишни прегледи на админист-
ративните си разходи и общия размер на събраните такси. 
В допълнение съображение 53 от преамбюла на Кодекса 

предвижда възможност да се налагат административни 
такси на предприятията, предоставящи електронни съобщи-

телни услуги, с цел да се финансират дейностите на нацио-
налните регулаторни или други компетентни органи във 
връзка с управлението на системата за общо разрешение и 

предоставянето на права за ползване. Такива такси следва 
да бъдат ограничени до покриването на действителните ад-

министративни разходи за тези дейности. За тази цел следва 
да бъде гарантирана прозрачност на приходите и разходите 
на националните регулаторни и другите компетентни ор-

гани чрез годишно отчитане на общия размер на събраните 
такси и административните разходи, за да могат предприя-

тията да проверяват дали са в баланс. Считаме че в недос-
татъчна степен е залегнало това начало в Анализа, като не е 
направена привръзка как всеки от разходите се съотнася 

към дейностите по чл. 139 от ЗЕС, така че да бъде определен 
като административен. 
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В допълнение, видно от Годишния доклада на КРС за 2020 
г. при изпълнение на правомощията си по ЗЕДЕУУ, през 

2020 г. КРС е потвърдила квалифицирания статут на дос-
тавчиците на удостоверителни услуги „Информационно об-

служване“ АД и „Система за електронни плащания Бълга-
рия/СЕП България“ АД и на предоставяните от тях удосто-
верителни услуги. Комисията е извършила и съответните 

разходи, присъщи на тази дейност, които по никакъв начин 
не са отразени в Анализа. 

Според съображение 100 от преамбюла на Кодекса, за да се 
осигури оптималното използване на ресурсите, таксите 
следва да отразяват икономическото и технологичното със-

тояние на съответния пазар, както и други важни фактори, 
които определят стойността им. Същевременно таксите 

следва да се определят по начин, който да гарантира ефи-
касното предоставяне и използване на радиочестотния 
спектър. Настоящата директива не засяга целите, за които 

се използват таксите за права за ползване и права за изграж-
дане на съоръжения. Такива такси следва да могат да се из-

ползват например за финансиране на дейности на национал-
ните регулаторни и другите компетентни органи, които не 
могат да бъдат покрити с административните такси. Дори и 

по-обстоен анализ да докаже, че разходите на Комисията за 
админитративен контрол надвишават съответните събрани 

приходи от такси, не намираме причина защо разликата да 
не бъде компенсирана от останалите събрани такси. 
При проучване на практиката на европейските регулатори 

се установи, че само в две държави членки се наложени по-
високи такси от текущата такса контрол, предвидена в Та-

рифа, които поради своите географски и демографски спе-
цифики мога да бъде изключени от анализа, освен това шест 
държави членки не налагат такса контрол на предприятия, 

предоставящи обществени електронни съобщителни ус-
луги. 

Предвид всичко изложено в настоящото становище счи-
таме, че не са налице обосновани причини, които да налагат 
увеличение на годишната такса контрол, още повече в пред-

ложения размер. 
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„Българска 

телекомуни-

кационна ком-

пания” EАД 

Съгласно Кодекса, коректно транспониран в националното 

законодателство посредством последните изменения и до-
пълнения в ЗЕС, размерът на административната такса за 

контрол е функция от разходите на КРС за извършване на 
конкретни дейности, изчерпателно посочени в чл. 139, ал. 1 
от ЗЕС, а именно за международно координиране и сътруд-

ничество, хармонизация и стандартизация, анализ и конт-
рол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нор-

мативни актове и издаване на административни актове и 
контрол по изпълнението им. 
Доколкото чл. 139, ал. 1 от ЗЕС ясно определя обхвата на 

дейностите, разходите по извършването на които имат от-
ношение към определянето на годишната такса за контрол, 

то подход, при който всички разходи на комисията се взе-
мат предвид при определяне на размера на годишната такса 
за контрол, така както е предложено с представения Анализ, 

изцяло противоречи на ЗЕС. 
В тази връзка ще реферираме към Приложението към Ана-

лиза - Преглед на събраните такси и направените админис-
тративни разходи през 2020 г. Комисията аргументира не-
обходимостта от увеличаване на размера на административ-

ната такса за контрол, позовавайки се на общия размер на 
разходите, без да е направено необходимото разпределение 

Приема 

се по 

принцип 

Съгласно мотивите по-горе. 
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по отделни функционални дейности, за да се определят раз-
ходите, които единствено може да служат като драйвър при 

извършването на оценка за необходимостта от промяна в 
размера на таксата. 

Всяка функционална дейност се идентифицира с компетен-
циите на КРС, отредени й в рамките на даден закон (ЗЕС, 
Закон за пощенските услуги, Закон за електронния доку-

мент и електронните удостоверителни услуги и Закон за 
електронните съобщителни мрежи и физическата инфраст-

руктура). При преразглеждане на размера на администра-
тивната такса за контрол би следвало да се вземат под вни-
мание само разходите, които имат отношение към извърш-

ването на дейностите по чл.139, ал. 1 от ЗЕС. Това означава, 
че спрямо “Видове разходи”, редове 1-7 в таблица “Струк-

тура на разходите на Комисията за 2020 г.” от Приложени-
ето към Анализа трябва да се направи съответно разпреде-
ление, така че текущо посочените разходи да бъдат разпре-

делени по отделни функционални дейности. На следваща 
стъпка, в същата таблица следва да бъдат отразени разхо-

дите относими към дейностите по ЗЕС, чл.139, ал.1 и опре-
делени на база приложеният алгоритъм за разпределение. 
Принципите на разделното счетоводство могат да се изпол-

зват като добра практика за разпределение на разходите. 
Капиталови разходи са неделима част от всеки адекватен 

разходен модел, но техният принос би следвало да бъде от-
четен през призмата на общоприетите счетоводни стан-
дарти, а именно чрез прилагането на съответните амортиза-

ционни отчисления за даден отчетен период. Видно от при-
ложените към Анализа разчети КРС е отчела капиталовите 

разходи в пълния им размер. 
Cullen International дава достъп до систематизирана инфор-
мация за бюджетните рамки на националните регулатори в 

отделните държавите-членки. Видно от справката, в рам-
ките на ЕС няма регулатор, чиято сфера на компетенции да 

се ограничава само до сектора на електроните съобщения. 
В табл. 1 и табл. 2 са обобщени данни за държавите-членки, 
които позволяват да се направи съпоставка за общия бю-

джет на регулаторния орган, онази част от него, която се 
разпределя към телеком сектора, както дали и каква част от 
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тези разходи се покриват от предприятията чрез заплаща-
нето на административни такси. Таблиците са относими 

към два последователни периода (Табл. 1 - 2020 г. и Табл. 2 
- 2021 г.). 

Това, което прави впечатление е, че и през двата периода 
заплатените от операторите административни такси са в 
размер, който не покрива разходите на регулаторите, като  

част от бюджета им за направление телеком сектор . Нито 
една от тези държави обаче не е предприела действия по 

увеличаване размера на административната такса за конт-
рол, аргументирайки се с това, че предприятията заплащат 
и такси за ползването на ограничени ресурси - номера и 

спектър и приходите от тези такси може да бъдат използ-
вани за покриване на дефицити в разходната част на бю-

джета. Кодексът предоставя такава възможност (рецитал 
100 от Преамбюла) и изглежда този подход е възприет от 
онези държавите-членки, които са си поставили за цел да 

създадат предпоставки за стимулиране на инвестициите и 
ускоряване на разгръщането на мрежи от ново поколение 

чрез намаляване на финансовата тежест върху предприяти-
ята в резултат от заплащаните такси. 

Табл. 1. 
Държава-членка Общо Бю-

джет 
(€ млн.) 

Бюджет, ало-

киран към Те-
леком сектора 

(€ млн.) 

Покритие 

от опера-
торите  

(€ млн.) 

Приходи от 

Телеком 
сектора 
(€ млн.) 

Австрия 13.6 8.23 5.48 4500 

Хърватия 9.7 9.19 12.35 1520 

Кипър 4.49 4.01 3.32 520.4 

Дания 141.1 26.21 0 5140 

Франция 21.06 n/a 0 30670 

Германия 219.76 n/a 0 41590 

Ирландия 43.03 26.04 7 3480 

Италия 97.6 n/a 42.15 25730 

Люксембург 14.63 2.89 n/a 291.7 

Малта 4.68 2.96 2.96 182.3 

Холандия 73.09 6.65 6.4 9960 

Полша 25.25 n/a 4.35 8710 

Словакия 7.53 n/a 1.74 2170 
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Швеция 38.85 35.49 23.47 4740 

Великобритания 139.96 106.11 56 30200 

Източник: Cullen international, актуалност на данните към 1.07.2020 

 

Табл. 2 

Държава 
Бюджет  
(€ млн.) 

Бюджет, ало-

киран към 
Телеком сек-
тора (€ млн.) 

Покритие 

от опера-
торите (€ 

млн.) 

Приходи от 

Телеком сек-
тора  

(€ млн.) 

Австрия 14.63 8.38 5.59 4800 

Хърватия 14.54 13.95 11.16 1530 

Кипър 4.51 3.98 3.58 520 

Дания 184.23 26.29 0 5070 

Франция 21.52 n/a 0 30870 

Германия 217.82 n/a 0 43280 

Ирландия 43.03 26.04 7 3480 

Италия 96.96 n/a 42.15 24410 

Люксембург 15.07 2.89 n/a 302.9 

Малта 4.68 2.79 2.79 182.3 

Холандия 70.13 6.73 8.15 9450 

Полша 24.76 n/a 4.18 8740 

Словакия 6.71 n/a 0.8 2170 

Швеция 44.48 40.15 24.65 4920 

Великобритания 144.07 109.22 57.65 31090 

Източник: Cullen international, актуалност на данните към 1.07.2021  

 
С оглед на всичко гореизложено, решение на Комисията за 
повишаване на размера на административната такса за кон-

трол 3 пъти (от 0.2% до 0.6%) според нас ще има следните 
последствия:  

• България ще е единствената държава-членка, която в раз-
рез с Общостните цели за облекчаване на финансовата те-
жест върху предприятия с цел стимулиране на инвестици-

ите и ускоряване на темпа на разгръщане на мрежи, е пред-
приела действия по драстично увеличение на администра-

тивната такса за контрол. 
• Размерът на административната такса за контрол ще е оп-
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ределен при липса на съответствие с нормативните изиск-
вания, респективно без потенциал за създаването на пред-

поставки за стимулиране на инвестициите. 
• Драстично по-високият размер на таксата има потенциал 

да неутрализира благоприятния ефект от влизането в сила 
на измененията в Тарифата от 01.01.2021 г., но е възможно 
да повлияе на инвестиционните намерения на операторите 

през следващите няколко години. 

Сдружение за 

електронни 

комуникации 

Съгласно чл. 147, ал.3 от ЗЕС таксите се определят с оглед 
на постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принци-

пите на обективност, прозрачност, равнопоставеност и про-
порционалност, като допълнителните административни 

разходи и съпътстващите такси се свеждат до минимум. Не 
виждаме обаче тези принципи да са спазени при сегашното 
предложение на КРС. Категорично възразяваме размерът на 

административната такса за контрол за 2022 г. да бъде уве-
личен от 0,2 % на 0,6%. 

Съгласно чл.52 от ЗЕС Комисията публикува в годишния 
доклад по чл. 38, ал. 1 (Доклада) преглед на административ-
ните си разходи и общия размер на събраните такси. В тази 

част от Доклада са описани всички приходи, които са съб-
рани и средствата, които са изразходвани от КРС, като през 
2020 г. постъпленията от такси, глоби, имуществени санк-

ции и лихви са в размер на 55 666 хил. лв., а разходите на 
КРС за същия период са 12 769 хил. лв. Както се вижда* 

че приходите многократно надвишават разходите на 

КРС. 
В представения анализ към проекта на КРС за изменение не 

са представени детайлно приходите и разходите по видове 
услуги и дейност и не може да се направи анализ на при-

чинно следствената връзка. Не са разделени заплатите или 
издръжката на комисията, съобразно отделните функции и 
сектори, които регулира, има няколко реда с някой подсек-

тори, но остава неясно какво точно се включва в тези ре-
дове. Също така не са разделени заплатите и разходите на 

обща и специализирана администрация, както и отнасянето 
на разходите на обща администрация към отделните сек-
тори в КРС. 

Съгласно чл 139 „Размерът на административните такси, 

Приема 

се по 

принцип 

Съгласно мотивите по-горе. 
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дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения 
в изпълнение на изискванията на този закон, съответства на 

административните разходи на комисията, необходими за 
международно координиране и сътрудничество, хармони-

зация и стандартизация, анализ и контрол на пазара, изгот-
вяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и из-
даване на административни актове и контрол по изпълне-

нието им.“ 
Съгласно чл,53 от ЗЕС в случай на разлика между общата 

сума на събраните административни такси и администра-
тивните разходи на комисията, комисията предлага на Ми-
нистерския съвет изменение на тарифата по чл. 147 относно 

размера на административната такса за контрол. 
Тук основния въпрос, подложен на обществени консулта-

ции, следва да бъде какво точно да се включи в „ админис-
тративните разходи на комисията, необходими за между-
народно 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. "  
Дали следва такса административен контрол да покрива 

всички разходи на една държавна структура, при положе-
ние че тя има държавен бюджет и изпълнява обществени 

функции? От направеното предложение за триктратно уве-
личение следва че така събраните административни такси 
трябва да покрият всички разходи на КРС, с изключение на 

един ред с наясно съдържание: „общо административни 
разходи във връзка с изпълнение на функции, възложени на 

КРС със ЗПУ и ЗЕСМФИ. ” Нито една друга държавна 
структура не покрива директно разходите си от контрол 
върху сектора си. Още повече, че предприятията в сферата 

на електронните съобщения не са осбоводени или с нама-
лени данъци. Те внасят своя приход в Държавния бюджет, 

както всяко едно друго предриятие или фирма в страната. 
Не на последно място защо предприятия, задължени по За-
кона за електронните съобщения трябва да покриват раз-

ходи за заплати и издръжка на служители, регулиращи 
други сектори: например за услугите, свързани с регистраия 
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и регулация на електронния документ и електронния под-
пис - така наречените удостоверителни услуги. Това са дей-

ности в обхвата на КРС и част от администрацията на КРС 
е ангажирана с тях. 

Необходимо е да бъдат разделени разходите на специализи-
рана администрация, свързана с контролните функции на 
КРС по ЗЕС от общата обслужваща администрация на ко-

мисията и от дирекции и отдели свързани с други закони. 
Издръжката на КРС според нас трябва да бъде покрита от 

държавния бюджет, както на всички други организации и 
институции в държавата. 
Друг основен въпрос е защо чрез административна такса 

контрол трябва да се покриват капиталовите разходи на 
КРС. В капиталовите разходи на КРС се включват закупу-

ването на служебни автомобили, климатици, ремонтни дей-
ности по сгради Държавна собственост. Няма представен 
детайлен анализ какво точни се включва в тези капиталови 

разходи. 
В годишния доклад на КРС е предвидена дейност за финан-

сиране с капиталови разходи „ Финансиране изграждането 
на сградата на лаборатория за електромагнитна съвмес-
тимост за тестване и контрол на радиоелектронна апа-

ратура. Лабораторията ще осигури проверка на радио-
съоръжения, крайни електронни съобщителни устройс-

тва, домакински уреди, осветителни, медицински, дистан-
ционни устройства, индустриално оборудване и др. за съ-
ответствието им със съществените изисквания за елект-

ромагнитна съвместимост. Ще бъдат изпитвани раз-
лични типове устройства - обект на извършваните про-

верки, с цел предприемане на необходимите действия и/или 
уведомяване на компетентните органи за извършване на 
предвидените законови мерки. "  

Според нас тази дейност следва да се самофинансира и из-
държа. Не е необходимо финансирането й от администра-

тивна такса контрол. Такава лаборатория съществуваше в 
КРС, но преди 10 години тя беше закрита, предвид възмож-
ността тази дейност да се реализира на принципа на част-

ната инициатива. 
Другата капиталова заявка: „Да продължи доставянето на 
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измервателна апаратура и оборудване за развитие обновя-
ване на НСМ, в синхрон с навлизането на новите техноло-

гии (включително 5G мрежите), постоянното усъвършен-
стване на електронните съобщения, които ще осигуряват 

високоскоростен пренос на данни, голям капацитет и ви-
соко качество на предоставяните услуги. Ще се осигури 
нормалната работа на изградените съвременни радиом-

режи (работа без наличие на вредни радиосмущения) в за-
щита на обществения интерес и интереса на крайните 

потребители” смятаме, че може да бъде финансирана на 
принципа „в защита на обществения интерес“ от бюджета, 
а не от административна такса контрол, заплащана от пред-

приятията в сектора. 
Поради техния еднократен и дългосрочен характер няма ни-

каква икономическа и финансова логика капиталовите раз-
ходи да са част от административните разходи на КРС. Като 
цяло смятаме, че капиталовите разходи на КРС следва да се 

финансират директно от Държавния бюджет, а не от адми-
нистративна такса контрол. Все пак КРС отчислява множес-

тво средства в Държавния бюджет, събрани именно от 
предприятията в сектора. Спазвайки принципа на пропор-
ционалност, следва предприятията, които внасят годишна 

административна такса, да покриват съответните годишни 
административни разходи на КРС, а не инвестиционни раз-

ходи като сгради, които ще се използват в следващите 20-
30 години. 
Според нас също така разходите за данъци, които КРС зап-

лаща, не им е мястото при покриване от административна 
такса контрол. Няма и списък какъв точно вид данък се зап-

лаща, за да се прецени дали има връзка с административ-
ната такса контрол. 
Не на последно място, когато всички държави в глобална 

извънредна ситуация подпомогат всячески бизнеса, да ис-
каш да повишиш три пъти административна такса е меко 

казано абсурдно. Комисията отчита ли, че тези такси ще бъ-
дат прехвърлени върху крайните потребители на услуги в 
сектора на електронните съобщения. Тези повишени раз-

ходи ще рефлектират на цените на услугите за крайните 
клиенти. От една страна, държавата ще събира по-високи 
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такси, а от друга - ще подпомага населението особено ко-
гато хората са принудени да заплащат за интернет. През 

последните две години дистанционно обучение бе въведено 
при децата и множество фирми бяха принудени да прехвър-

лят работата и срещи си чрез връзки от разстояние и държа-
вата се опитва да намери способи да осигури достъп до тези 
услуги. Най- вероятно ще се получи така, че разходите за 

помощи ще бъдат по-големи от събраните допълнителни 
такси в бюджета на КРС. 

В заключение бихме искали да посочим, че телекомуника-
ционният бизнес се задъхва от административните бюрок-
ратични пречки и от фискални тежести. Финансовите те-

жести върху бизнеса обаче са твърде големи и те идват най-
често по пътя на определените административните такси, 

които се превръщат в скрит данък. Именно такъв е случаят 
с административната такса контрол от Тарифата на КРС, ко-
ято се определя като процент от годишните приходи на 

предприятията. 
Надяваме се КРС да преосмисли предложението си за уве-

личаване на администравината такса контрол или да предс-
тави мотивирано, прозрачно и ясно разходите, които тя 
следва да покрива, така че по недвусмислен начин на убеди 

сектора в необходимостта от увеличението. 

„А1 Бълга-

рия“ ЕАД 

Съгласно ЗЕС размерът на административната такса за кон-
трол е функция от разходите на КРС за извършване на кон-

кретни дейности, изчерпателно посочени в чл. 139, ал. 1 от 
ЗЕС , а именно за международно координиране и сътрудни-
чество, хармонизация и стандартизация, анализ и контрол 

на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови норма-
тивни актове и издаване на административни актове и кон-

трол по изпълнението им. 
На мнение сме, че в ЗЕС много ясно се определя обхвата на 
дейностите, разходите по извършването на които имат от-

ношение към определянето на годишната такса за контрол. 
Това, обаче, не е отчетено в проекта на анализ, при който 

всички разходи на Комисията се вземат предвид при опре-
деляне на размера на годишната такса за контрол. 
Нещо повече, размерът на административната такса за кон-

Приема 

се по 

принцип 

Съгласно мотивите по-горе. 
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трол би следвало да има разходоориентиран характер. Раз-
ходоориентираността предполага изследване на резулта-

тите за даден отчетен период и въвеждането на корекции за 
следващия период. Доколкото предоставеният в рамките на 

анализа преглед на разходите на КРС се отнася към 2020 г., 
а изрично е посочено, че резултатът от този преглед ще реф-
лектира върху размера на административната такса за кон-

трол за 2022 г., то така определеният размер на таксата няма 
как да бъде определен като разходоориентиран и в съответ-

ствие с нормативните изисквания 
Предвид изложението, то бихме искали да насочим внима-
нието ви към приложението към анализа, в което е направен 

преглед на събраните такси и направените администра-
тивни разходи през 2020 г. Комисията мотивира необходи-

мостта от увеличаване на размера на административната 
такса за контрол, въз основа на общия размер на разходите, 
без да е направено необходимото алокиране. Категорично 

сме на мнение, че следва да се отделят само относимите раз-
ходни категории чрез подходящи драйвери. Подобен под-

ход се прилага по отношение на наложеното ни задължение 
за Разделно счетоводство, което следва методология на са-
мата Комисия. По този начин ще е възможно да се разпре-

делят определени части от посочените в редове от 1 до 6 
разходи на КРС, тъй като е недопустимо само от такса кон-

трол да се покриват разходите за заплати, осигуровки, ДМС 
и др. Видно от публикувания Годишен доклад на КРС за 
2020 г., то съгласно Закона за държавния бюджет на Р. Бъл-

гария, от реализираните на 70 млн. лева в приходната част 
почти 56 млн. лева или 80% са трансфери. 

На следващо място е важно да отбележим, че капиталови 
разходи са неделима част от всички разходи, но техният 
принос би следвало да бъде отчетен през призмата аморти-

зационни отчисления. Нещо повече, в конкретния случай, 
когато става въпрос за определяне на такса контрол, то не 

следва да бъдат включвани всички капиталови разходи, а 
само относимите към тази дейност на КРС. Видно от при-
ложените към анализа разчети, в него са отчетени капита-

ловите разходи в пълния им размер. 
С оглед на изложеното до тук, смятаме че КРС аргументира 
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необходимостта от повишаване на такса контрол 3 пъти с 
разчети за разходи, изготвени в разрез с разпоредбите на 

ЗЕС. 
В допълнение към изложеното, А1 направи проучване и 

анализ на информация от Cullen International S.A., според 
която в рамките на ЕС няма НРО, чиято сфера на компетен-
ции да се ограничава само до сектора на електроните съоб-

щения. Прави впечатление обаче, че заплатените от опера-
торите административни такси са в размер, който не пок-

рива разходите на регулаторите, като част от бюджета им за 
направление телеком сектор. Нито една от тези държави 
обаче не е предприела действия по увеличаване размера на 

административната такса за контрол, аргументирайки се с 
това, че предприятията заплащат и такси за ползването на 

ограничени ресурси - номера и спектър и приходите от тези 
такси може да бъдат използвани за покриване на дефицити 
в разходната част на бюджета. 

На графиката по-долу сме направили сравнение на нивото 
на определения от НРО в други държави-членки на ЕС про-

цент за изчисляване административната такса. 
 

 
 

 
 
 

Административна такса контрол, като % от приходите 

Източник: Cullen International S.A. 
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Видно от графиката по-горе (изключени са Малта и Люк-

сембург, които са несъпоставими поради редица особе-

ности), то България е от страните с най-високо ниво на так-

сите като % от годишните приходи. Дори нивото на тази 

такса у нас е с почти 55% по-високо от средното за 14те 

държави, включени в анализа.  

В заключение, смятаме че предложеното от КРС пови-

шаване на размера на административната такса за кон-

трол 3 пъти (от 0.2% до 0.6%) ще рефлектира негативно 

върху развитието на сектора и България ще е единстве-

ната държава-членка, която е предприела такива дейс-

тва, които не са подкрепени от стабилни финансово-

икономически аргументи и при пълна липса на съответ-

ствие с нормативните изисквания. 

Предложения по отношение на отстъпка за ползване на възможностите на обмен на документи по електронен път 

„Българска 

телекомуни-

кационна ком-

пания” EАД 

Приветстваме предложението на Комисията да приложи от-
стъпка в по-голям размер за заявления подавани по елект-
ронен път при предоставяне на административни услуги от 

страна на КРС. Единственото неудобство е свързано с 
факта, че няма как да предвидим техническите прекъсвания 

на електронното деловодство на КРС, в които случаи се на-
лага като алтернативен вариант да ползваме възможността 
за обмен на документи посредством info@crc.bg. Практи-

ката показва, че в тези случаи винаги попадаме в хипотезата 
на страна с неизрядни документи, тъй като към момента на 

подаване на заявлението разполагаме с платежно нареж-
дане, отразяващо възможността за прилагане на отстъпка за 
ползването на услуги по електронен път, но изглежда този 

канал за връзка не се възприема от Комисията като такъв за 
обмен на документи по електронен път. Несъмнено при из-

пращане на документи по електронен път към info@crc.bg 
става въпрос за електронен документ съдържащ електронно 
изявление по смисъла на Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги. В тези случаи (тех-
нически проблеми) не ни се признава предвидената от Та-

рифата отстъпка за подаване по електронен път, което не е 

Приема 

се по 

принцип 

КРС е предприела действия, посоче-
ния проблем да бъде разрешен и да не 

възпрепятства възможността от полз-
ване на отстъпката, предвидена в чл. 
9, ал. 3 от Тарифата. 
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коректно, тъй като невъзможността да се подават доку-
менти през електронния портал не зависи от волята на зая-

вителя. 

Предложения по отношение на годишните такси за ползване на номерационни ресурси 

„Българска 

телекомуни-

кационна ком-

пания” EАД 

По силата на действащата Тарифа за таксите наред с годиш-
ните такси за ползване на спектър, предприятията заплащат 
такива и за ползването на номерационни ресурси. Ползва-

нето на спектър, както и на номера е присъщо за услугата 
(фиксирана и мобилна) и би следвало двата вида такси да 

бъдат обект на анализ по идентични критерии. В Анализа 
обаче не е включен преглед на таксите за номера, респек-
тивно те не попадат в обхвата на оценката за необходи-

мостта от промяна на размера на тези такси. Единственият 
коментар в тази връзка е свързан с технологичното състоя-

ние на пазара на фиксирана гласова услуга. 
На мнение сме, че аргументите, с които бяха намалени так-
сите за ползване на спектър са относими и към таксите за 

номера, което предполага включването им като част от Ана-
лиза. Това е от особено значение за случаите, в които нама-

ляването на таксите за спектър не води директно до облек-
чаване на финансовата тежест и/или стимулиране на инвес-
тиции в услуги, за предоставянето на които се ползват но-

мерата, Последното с най-голяма сила се отнася до таксите 
за ползване на национално значими номера с 8-цифрена 

дължина (географски номера) по следните аргументи: 
• Налице е трайна субституция на фиксираната гласова ус-
луга с мобилна услуга 

• Приходите от пазарния сегмент фиксирана гласова услуга 
са се свили почти 5 пъти за периода 2009 г.-2019 г. 

• Средният приход от абонат отчита спад от 40% за периода 
2009 г.-2019 г. по данни на Analysys Mason 
• Спадът в броя на фиксираните телефонни постове е над 

50% за периода 2009 г.-2019 г. по данни от Годишните док-
лади на КРС. 

Съгласно чл. 143а, размерът на таксите се определя при от-
читане на икономическото и технологичното състояние на 

Не се при-

ема 

В Анализа са посочени изрично фак-
торите и причините, поради които не 
се предвижда преразглеждане раз-

мера на таксите за ползване на номе-
рационни ресурси. Считаме, че пазар-

ното търсене определя ползването на 
съответния ресурс и липсата на инте-
рес от крайните потребители следва 

да се отчита с отпадане на част от пре-
доставения ресурс на предприятията, 

а не да се търси компенсиране с нама-
ление на таксите, събирани от Регула-
тора. В потвърждение на това е извър-

шената оптимизация на мрежата от 
страна на БТК ЕАД през 2020 г., което 

имаше значителен финансов ефект за 
предприятието. 
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пазара. Видно от изложените данни тенденциите при пре-
доставянето на фиксираната гласова услуга са необратими 

и ще се задълбочават. За същия период обаче годишните 
такси за ползване на географски номера от 0.24 лв./номер 

остават непроменени. 
Ефектът от свиването на пазарния сегмент по предоставяне 
на фиксирана гласова услуга провокира предприятията, 

предоставящи такива услуги да търсят начин за намаляване 
на финансовата тежест от заплащането на годишни такси за 

номера, като за целта връщат ненужните им групи номера. 
И ако до преди 5-6 години този подход можеше да бъде оп-
ределен като възможност за оптимизиране на разходи, към 

настоящия момент това се прави с единствената цел да се 
намали размера на дължимите такси, въпреки затруднени-

ята, които произтичат при администрирането и управлени-
ето на тези номера в мрежата на предприятието. Именно по 
тази причина връщането на номера към момента не би след-

вало да се възприема като индикация за повишаване на 
ефективността на ползване на номерата. 

Съгласно чл. 143, ал.7 размерът на таксата да ползване на 
номерационни ресурси се определя въз основа на степента 
на ограниченост на номерационните ресурси, като се отчита 

и икономическата им стойност, определена на базата на 
критерии, които Комисията предварително определя и пуб-

ликува на страницата си в интернет. Изложените по-горе 
данни за състоянието на пазара ясно показват в каква по-
сока се променя икономическата стойност на географските 

номера. 
По отношение на оценката за степента на ограниченост - 

въвеждането на закрито номеронабиране, свиването по або-
нати на пазара на фиксирана гласова услуга, както и с оглед 
посоченото в Анализа за големия брой освободени и малкия 

брой предоставени номера през 2020 г. - единственият из-
вод, който може да бъде направен е за липса на проблем с 

ограничеността на географските номера. 
С оглед на гореизложеното считаме, че са налице доста-
тъчно предпоставки за преразглеждане на размера на го-

дишните таксите за фиксирани номера, както и за тяхното 
намаляване с 50%, като при всички случаи няма основание 
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те да са в размер, надвишаващ размерът на годишните такси 
за ползване на национално значими номера с 9-цифрена 

дължина (мобилни номера). 

„А1 Бълга-

рия“ ЕАД 

Съществен въпрос, който също следва да бъде обект на об-

съждане и анализ е заплащане на такси за ползване на ин-
дивидуално определен ограничен ресурс - номера. Не 

следва да забравяме, че той не беше изследван в рамките на 
последното изменение на Тарифата, въпреки индикациите 
за това, че липсата на конкретна политика за номерата през 

последните 10 години допринася за увеличаване на финан-
совата тежест върху предприятията, използващи този огра-

ничен ресурс реално. 
На мнение сме, че аргументите, с които бяха намалени так-
сите за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спек-

тър са напълно относими и към таксите за номера, което 
предполага включването им като част от проекта на анализ. 

Особено това важи за мобилните и географските номера, 
където считаме за релевантните следните аргументи: 
> Приходите от пазарния сегмент фиксирана гласова услуга 

са намалели с почти 5 пъти за последните 10 години; 
> Приходите от мобилни гласови услуги също бележат 

спад, най-вече поради спад в приходите от услуги на дребно 
- т.е. там където се ползват номерата; 
> Налице е установена от КРС трайна тенденция за спад в 

броя на фиксираните телефонни постове и на абонатите на 
мобилна телефонна услуга (брой уникални SIM карти) през 

последните 10 години. 
Съгласно разпоредбите на ЗЕЗ (чл. 143а), размерът на так-
сите се определя при отчитане на икономическото и техно-

логичното състояние на пазара. Видно от изложените по-
горе пазарни твърдения, то сегментите на мобилна и фик-

сирана гласови услуги бележат спад. За същия период обаче 
годишните такси за ползване на номера остават непроме-
нени. 

Важно е да отбележим, че принципно размерът на таксата 
за ползване на номерационен ресурс се определя въз основа 

Не се при-

ема 
Като мотивите посочени по-горе. 
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на степента на ограниченост, като се отчита и икономичес-
ката му стойност, определена на базата на критерии, които 

Комисията предварително определя и публикува на страни-
цата си в интернет. Доколкото към настоящия момент Ко-

мисията не е публикувала критериите за определяне на ико-
номическата стойност, то няма как да коментираме тяхната 
обективност. Считаме все пак, че изложените по-горе данни 

за състоянието на пазара ясно показват в каква посока се 
променя икономическата стойност на географските номера. 

С оглед на гореизложеното считаме, че са налице доста-
тъчно предпоставки за преразглеждане на размера на го-
дишните таксите за мобилни и географски номера. 

Предложения по отношение на годишните такси за ползване на радиочестотен спектър по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Тарифата 

„Цетин Бълга-

рия“ ЕАД 

Считаме че в Анализа на Комисията неправилно не е разг-
ледала необходимостта от намаляване на таксите за полз-

ване на радиочестотен спектър за осъществяване на елект-
ронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“. Съг-
ласно чл. 143а, ал. 1 и 2 от ЗЕС, размерите на таксите по чл. 
140 и 143 се определят при отчитане на икономическото и 

технологичното състояние на пазара. Комисията определя 
размерите на приложимите такси за индивидуалните права 

за ползване на радиочестотен спектър по начин, който оси-
гурява ефикасно предоставяне и използване на радиочес-
тотния спектър. 

Разполагането и разгръщането на мрежи с много голям ка-
пацитет (VHCN) е свързано с използването на много по-ши-

роки честотни ленти от предприятията, което ще изисква 
заплащането на значителни по размер такси при положение, 
че всички действащи към момента такси не бъдат намалени. 

Последното не би било в съответствие с редица от основ-
ните цели по чл. 4, ал. 1 на новия ЗЕС, а и на самия ЕКЕС: 

да се създават необходимите условия за развитие на свърза-
ността и достъпа до мрежи с много голям капацитет, вкл. 
фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и тяхното из-

ползване от страна на всички граждани и стопански субекти 
(т. 2), да се подпомага развитието на вътрешния пазар, като 

се осигуряват свързаност, широка достъпност и използване 

Приема 

се час-

тично 

Съгласно мотивите, посочени към 

Общите бележки КРС е предприела 
действия по привеждане на диферен-
циран подход при определяна на так-

сите за радиорелейните участъци, в 
зависимост от техния обхват, като 

ползването на честоти от обхватите 
над 57 GHz ще е въз основа на регис-
трационен режим. 
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на мрежи с много голям капацитет (т. 3, б. „в“); да се защи-
тават интересите на гражданите, като се осигурява свърза-

ност, достъпност и използване на мрежи с много голям ка-
пацитет, както и на електронни съобщителни услуги (т. 4, 

б. „а“). 
Считаме за недостатъчен и на практика само частична 
мярка посочения от КРС анализ на технологичното разви-

тие на мрежите от вида „точка към точка” и оценка на кри-
терия за „минимално разстояние” предвид тенденцията за 

нарастване ползването на по-широки честотни ленти във 
връзка с необходимостта от осигуряване на висок преносен 
капацитет. Посоченият анализ би бил ефективен само ако 

бъде съпътстван с конкретни действия на регулатора, насо-
чени към намаляване размера и на таксите за ползване на 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съ-
общения чрез електронни съобщителни мрежи от непод-
вижна радиослужба от вида „точка към точка“ по чл. 7, ал. 

1, т. 3 от Тарифата. 
Само подобни действия на КРС биха били в съответствие 

със целите на Комисията, поставени в самия Анализ: насър-
чаване на инвестициите в инфраструктурата; стимулиране 
на иновациите и осигуряване на условия за въвеждане на 

ново поколение мобилни мрежи (5G); цифровизация на 
икономиката и отчитане нарастващите потребности на биз-

неса (производство, транспорт, логистика, здравеопазване, 
медии и др.) от много високи скорости; динамично развитие 
на IoT (интернет на нещата) и новите бизнес модели, и не 

на последно по важност място огромното значение на свър-
заността до Интернет, което се засили особено през 2020 г. 

от обявената пандемия от COVID-19 и свързаните с нея ра-
бота от разстояние и дистанционно обучение. 

„Българска 

телекомуни-

кационна ком-

пания” EАД 

С изменението на Тарифата за таксите в сила от 01.01.2021 
г. отпадна ограничителното условие за заплащане на го-

дишна такса да ползване на спектър на база дължина на 
участъка, когато за целите на калкулациите се прилагаше 

предефинирана скала с дължини на участъците. Отпадането 
на това ограничение има своето отражение върху редуцира-
нето на таксите, но от позицията на времето се оказва, че 

ефектът е по-скоро пренебрежим. Начинът на калкулиране 

Приема 

се час-

тично  

Съгласно мотивите, посочени към 

Общите бележки. 
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предопределя този ефект, тъй въвеждането на нови техно-
логии води до необходимост от заявяване на все по-широки 

честотни ленти, а това прогресивно увеличава разходите за 
участък. 

За да илюстрираме ефекта от запазване на текущо прилага-
ния модел за изчисляване на таксите, в таблицата по-долу 
представяме симулация за начина, по който нарастват опе-

ративните разходи, за отделен участък, след решение за уве-
личаване на капацитета, реализиран посредством удвояване 

на честотната лента. За целите на калкулациите е направено 
допускане за дължина на участък в мрежата от 8 км и такса 
за 1 MHz 3 лв, съответстваща за обхвата 10GHz до 35GHz. 

Тип на участъка (честотна лента) OPEX, лв. 

14MHz 

28MHz 

56MHz 112MHz 

224 MHz 

672 

1344 

2688 

5376 

10752 

С ефективното усвояване на повече честотен ресурс към 4G 

мрежите и разгръщане на 5G технологията тенденцията е за 
заявяване на все по-широки честотни ленти, което при при-
лагания до момента начин за калкулиране на таксите води 

до драстичен ръст на свързаните с това оперативни разходи. 
С оглед плановете ни за развитие на мрежата, очакванията 

ни са за двоен ръст на тези разходи в периода 2021-2025 г. 
Вариантът за оптимизиране на част от тези разходи е свър-
зан с решение за спиране на радиорелейни участъци и миг-

рацията към оптични връзки, но това ще е причина за заба-
вяне на плановете за разгръщане на 5G мрежата, тъй като за 

полагането на оптични кабели също е необходимо време, 
средства, ползване на административни услуги и заплащане 
на такси към други държавни и общински институции. 

В тази връзка предложението ни е да се изследват възмож-
ностите за промяна в начина на определяне на годишните 

такси за ползване на спектър за изграждане и поддържане 
на радиорелейни участъци, така че да се преодолее ефекта 
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на прогресивното нарастване на разходите и намали финан-
совата тежест върху предприятията. Възможен подход е да 

се преразгледа единичната цена за MHz или да се предложи 
прилагането на отстъпки по определени критерии (напри-

мер в случаите на upgrade на участъци, включително по от-
ношение на еднократните такси). 

„А1 Бълга-

рия“ ЕАД 

Заличени данни, представляващи търговска тайна. 

 
Драстичното нарастване на необходимите капацитети води до го-
леми и неоправдани от всякаква бизнес логика такси, според 
действащата Тарифа. Това налага и необходимостта да бъдат 
направени спешни промени, като в противен случай мобилните 
оператори ще бъдат силно ограничени да развиват 5G мрежите в 
слабо населените планински и хълмисти райони, покриването на 
пътища и железопътни линии, където основно намират приложе-
ние радиорелейните технологии. Необходимо е да се направи 

промяна в Тарифата, като предлагаме: 

> В чл.2 т4.1 от 250 да стане 100. 

> В чл.7 т.3.1 от 4 да стане на 1.5; т.3.2 от 3 да стане на 1 
и т.3.3 от 2 да стане на 0.5. 

Друг вариант е изцяло да се измени методиката на ценообра-

зуването. Сега действащата тарифа в част радиорелейна 

връзка е променяна само козметично във времето, като по 

никакъв начин не са отразени настъпилите през това време 

технологични промени. Показателен е примерът, че преди 15 

години с 16х2 Mbps се осигуряваха с пренос 80 базови стан-

ции, днес са необходими 200 Gbps. Технологично радиорелей-

ната мрежа може да осигури въпросните капацитети, но дейс-

тващата разрешителна схема ще принуди операторите да тър-

сят други решения. 

Приема 

се час-

тично 

Мотиви по становището, представля-

ващо търговска тайна: 
През последните години общият брой 
РРУ в България е относително посто-

янен, което се компенсира с тенденци-
ята за ползване на по-широка чес-

тотна лента за изграждане на високо-
технологични цифрови системи с из-
ползване на технологии XPIC/CCDP 

(използване на един честотен канал с 
две алтернативни поляризации), обо-

рудване с по-висок клас на ефектив-
ност и по-висока степен на модула-
ция, което води и до експоненциално 

повишаване на капацитета на пренос 
спрямо използвания радиочестотен 
ресурс, водещо до осигуряване на по-

ефективно използване на радиочес-
тотния спектър. Това се обуславя от 

необходимостта за бързо развитие на 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги от 4-5-то поколение. По този 

начин предприятията заплащат същия 
или близък размер на таксата за полз-

ване на радиочестотен спектър. 
Съгласно мотивите, посочени към Об-
щите бележки. 

По отношение на размера на еднок-
ратните и годишните такса следва да 

се има предвид, че радиочестотният 
ресурс, използван за мрежи от вида 
„точка към точка“, е ограничен ресурс 

и ползването на РРУ с по-широки 
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ленти ще усложни инженерната за-
дача по планиране и координиране, 

което от своя страна не кореспондира 
с искането за намаляване на тези 

такси, както и ще доведе до изчерп-
ване на честотния ресурс в някои ра-
йони/направления в България.  

 

Предложения по отношение на таксите за ползване на радиочестотен спектър след регистрация по чл. 66а от ЗЕС 

 

„Цетин Бълга-

рия“ ЕАД 

Считаме че при определянето размера на таксите за изпол-
зване на радиочестотния спектър след регистрация КРС 

следва да отчете особеностите на новия (регистрационен) 
режим за използване на радиочестотен спектър. Условията, 
при които радиочестотен спектър ще се ползва по новия ре-

жим, предполагат намаляване размера на таксите спрямо 
действащите за спектъра, който вече ще подлежи само на 

регистрация пред Комисията. 
Регистрацията по новите Правила на Комисията по чл. 66а, 
ал. 3 от ЗЕС ще се извършва изцяло по електронен път (чл. 

3, ал. 3 и чл. 7 от Правилата), което само по себе си предпо-
лага в по-ниска степен ангажиране на административния 

капацитет на Комисията. 
Наред с това, съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилата на КРС за 
използване на радиочестотен спектър след регистрация, 

преди да подаде заявление по чл. 7 ал. 1 и ал. 2 лицето е 
задължено да провери възможностите за реализация на 

участъците чрез съпоставка с техническите параметри на 
вписаните в публичния регистър участъци. Заявителят до-
пълнително е необходимо да установи работната честота, 

техническите и географски характеристики на желаните 
участъци, така че същите по никакъв начин да не предиз-

викват смущения във вече регистрираните участъци (ал. 2 
на посочената разпоредба). 
В този смисъл, по новия режим основната част от дейнос-

тите по регистрация de facto вече ще се извършват не от 
КРС, а от самия заявител. Задължение именно на заявителя, 

а не на служителите на Комисията, е да се направи провер-

Приема се 

частично 

Размерът на таксите за ползване на 
спектър въз основа на регистрацио-
нен режим ще бъдат предложени с 

Проекта на Тарифата за таксите, ко-
ито се събират по ЗЕС, като същият 

ще бъде съобразен с реалните дей-
ности, извършвани от Комисията. 
При регистрационния режим,  про-

верката на данните за заявените 
участъци ще се извършва чрез сис-

темата, през която ще се подават 
участъците, което ще доведе до на-
маляване на регулаторната тежест . 

КРС ще продължи да координира 
заявените за ползване мрежи съг-

ласно този режим, чрез верифици-
ране на технически параметри с цел 
ефективното ползване на спектъра и 

недопускане на смущения. 
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ката по чл. 8 от Правилата. Самата Комисия само ще прове-
рява дали заявлението има някакви неточности или непъл-

ноти и ще вписва лицето и техническите данни в новия ре-
гистър. 

Последното изключва извършването от Комисията на дей-
ности по координиране и планиране на радиочестотния 
спектър, който попада в новия режим, респ. за чиято регис-

трация КРС ще събира нови такси. Именно в тази връзка в 
чл. 12 от Правилата като основание за отказа на регистра-

ция останаха само „приложимите“ обстоятелства по чл. 84, 
ал. 1 от ЗЕС, а не всички такива, по-специално чл. 84, ал. 1, 
т. 1 от ЗЕС - когато не е налице свободен ограничен ресурс, 

включително когато не е координиран на национално или 
когато е необходимо, на международно ниво. 


