
 
ДОКЛАД   

за дейността на Управителния съвет на фонда за компенсиране на универсалната услуга 
през 2011 г. 

 
 

През 2011 г. предприятието, задължено да предоставя универсалната услуга, е 
„Българска телекомуникационна компания” АД (БТК). Възложените на предприятието 
задължения се отнасят до предоставяне с определено качество, на достъпни цени и на 
територията на цялата страна, услугите от обхвата1 на универсалната услуга. 

През месец юни 2011 г. БТК е подала в Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) 
заявление за компенсиране на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга през 
2010 г. След проверка на представените изчисления и доказателства относно исканата 
компенсация, в съответствие със законовото изискване за възлагане одит на счетоводните 
сметки и/или друга информация, които служат за основа за изчисляване на нетните разходи по 
задълженията за универсална услуга, с Решение № 957 от 06.10.2011 г., КРС откри обществена 
поръчка с предмет „Проверка на системата за определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД и оценка на нетните разходи от предоставяне на 
универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови години”. 

 Непосредствено преди отваряне на ценовите оферти, поради влезли в сила изменения 
в Закона за електроните съобщения2 (ЗЕС), с Решение № 27/11.01.2012 г., КРС прекрати 
откритата процедура.  

Съгласно разпоредбите на чл. 203, ал. 2 от ЗЕС ежегодно до 31 май Управителния 
съвет на фонда изготвя доклад за предходната година, който следва да включва:  

1. размер на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга;  
2. оценка за нематериалните преимущества на предприятията от предоставяне на 

универсална услуга;  
3. размер на вноските на предприятията във фонда;  
4. размер на изразходваните средства.  

Докладът следва да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ЗЕС Управителния съвет на фонда се 
произнася с решение относно общия размер на компенсацията, дължима на всички заявители 
за предходната година, както и относно конкретната сума за изплащане на всеки от тях, въз 
основа на становището на КРС. 

Предвид прекратената процедура, имаща за цел проверка на счетоводните сметки 
и/или друга информация, които служат за основа за изчисляване на нетните разходи по 
задълженията за универсална услуга, КРС не е изготвяла становища относно наличието на 
несправедлива тежест, респективно Управителният съвет на фонда за компенсиране на 
универсалната услуга не е упражнил правомощията си по чл. 208, ал. 1 от ЗЕС. 
  
 
 

                                                 
1 Обхватът на универсалната услуга е регламентиран в чл. 182, ал. 2 от ЗЕС 
2  Чл. 207, ал.4 
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