КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 237
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.
85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, както и във връзка с чл. 81, ал. 8 от Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и писмо вх. № 02-00-29/06.06.2018 г.
на дирекция „Модернизация на администрацията” на МС,
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по
реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,
съгласно Приложението към настоящото решение.
2. Открива процедура за обществени консултации на проекта на по т. 1.
3. Проектът по т. 1, заедно с мотивите, извършената предварителна оценка на
въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията” на
Министерски съвет да бъдат публикувани на интернет страницата Комисията за
регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации.
4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението
по т. 3 за откриване на процедура за обществени консултации на Портала за
обществени консултации, в който заинтересованите лица могат да представят
предложения и становища по проекта.
Мотиви:
Законът за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
(ЗЕСМФИ)1 транспонира в националното ни право Директива 2014/61/ЕС2.
В Глава осма „Решаване на спорове” от ЗЕСМФИ Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС/Комисията) е определена да изпълнява ролята на орган за решаване
на спорове по смисъла на чл. 10 от директивата. Предмет на посочените спорове ще
бъдат предоставянето на достъп до и/или съвместно ползване на физическа
инфраструктура, включително прилагането на условия и цени за достъп; разполагането
на електронни съобщителни мрежи; координирането на дейности; предоставянето на
информация относно съществуваща инфраструктура и планирани строежи; огледи на
място на конкретно определена част от физическа инфраструктура и предоставянето на
достъп до физическа инфраструктура в сгради.
Съгласно чл. 81, ал. 8 от ЗЕСМФИ, за разглеждането на спорове по закона КРС
събира такси. Размерът на таксите, сроковете и начинът на плащането на таксите следва
да се определят с тарифа за таксите, приета от Министерския съвет (МС) по
предложение на Комисията.
Предвидените в тарифата такси, които се събират от КРС по реда на ЗЕСМФИ
целят осигуряване на ресурсна обезпеченост на КРС посредством покриване разходите
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на Комисията във връзка с изпълнение на възложената й функция на орган за решаване
на спорове по Глава осма от ЗЕСМФИ. Посочните такси имат допълнително за цел и
гарантиране ефективното изпълнение от Комисията на посочената роля, както и
осигуряване безпристрастността и независимостта на КРС в съответствие с чл. 10, пар.
2, изр. второ Директива 2014/61/ЕС и съображение 35 от директивата.
С цел публичност и прозрачност в Тарифата са определени и конкретни правила
относно формирането на възнагражденията на външните експерти и независими
консултанти в случаите на привличането им като членове на специализираните
комисии за разглеждане на конкретни спорове по ЗЕСМФИ (чл. 82, ал. 3, изр. второ,
във връзка с чл. 87 от ЗЕСМФИ), респ. при възлагане на експертиза по чл. 83, ал. 5 и 6
от закона.
Посредством предвидените конкретни срокове, ред и начин за плащането на
дължимите такси, разходи и разноски е осигурено и спазването на принципа за
предвидимост.
В тарифата са регламентирани два вида такси за разглеждане на спорове спорове по чл. 81, ал. 3 от ЗЕСМФИ и спорове по чл. 81, ал. 4 от закона. Предложените
размери на таксите са диференцирани според физическата инфраструктура - предмет на
спора. По този начин са отчетени както етапите, през които следва да преминава
процедурата за разглеждане на посочените спорове, така случаите, в които КРС ще
приема решение в съответствие с обвързващо становище (със задължителна сила) на
компетентните органи, които имат правомощия по регулиране и контрол на мрежовите
оператори на физическа инфраструктура, изградена за нуждите на мрежи, различни от
електронните съобщителни.
В изпълнение на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 85,
ал. 1, изр. второ от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация
(УПМСНА), КРС следва да проведе процедура за обществени консултации на Тарифата
за таксите, които се събират от Комисията по реда на ЗЕСМФИ. За целта проектът на
тарифата, заедно с мотивите, извършената предварителна оценка на въздействието и
становището на дирекция „Модернизация на администрацията” на МС (писмо вх. №
02-00-29/06.06.2018 г.) следва да бъдат публикувани на интернет страницата на КРС и
на Портала за обществени консултации.
На основание гореизложеното, КРС приема проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията
по реда на ЗЕСМФИ, съгласно Приложението към настоящото решение, и открива
процедура за обществени консултации на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Росен Желязков)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Кристина Хитрова)
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