
Мотиви за изготвяне на проекта 
 
 
Мотивите за изменените текстове в проекта на нова тарифа, съпоставени с 

действащата Тарифа за таксите, които се събират от КРС за 2010 г. по Закона за електронните 
съобщения се състоят в следното: 

 1. Намаление на еднократната административна такса по чл. 2, ал. 2 само за издаване 
на разрешения за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване и за наземно 
радиоразпръскване в УКВ обхвата, разположени в рамките на 20-километровата погранична 
зона, включително тези по Черноморското крайбрежие. При работата на останалите видове 
електронни мрежи за радиоразпръскване по т. 1.2, 1.4, 1.5 и 1.6 зоната, която се обслужва е с 
много големи размери и не се ограничава до 20-километровата погранична зона, за която се 
отнася намалението с 20 на сто. 

 
 
  2. Прецизиране на систематическото място на таксите за изменение и за допълнение 

на разрешението. В действащата тарифа таксата за предоставяне на допълнителен честотен 
ресурс по чл. 4, ал. 2 се събира в размер, посочен в чл. 2, ал. 1 и 6. При изменение на 
разрешение в случаите с ново честотно планиране по чл. 10, ал. 2, т. 2 от Тарифата се събира 
такса, която също препраща към чл. 2, ал. 1 и 6. Тоест и в двата случая таксата е идентична. 
Тъй като при предоставяне на допълнителен ресурс се извършва и честотно планиране, то в 
тези случаи може да се приложи разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 2 от Тарифата, като се събира 
такса съобразно този текст.  

Чл. 4, ал. 3 от действащата тарифа се отнася не за предоставяне на допълнителен 
ограничен ресурс, а за изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – номера. В тази връзка той се прехвърля в чл. 10 
като ал. 4, в нова редакция.  

С прехвърлянето в чл. 10 на разпоредбите на чл. 4, ал. 2 и на чл. 4, ал. 3 не се променя 
размера на действащите досега такси.  

 

3. Предложението за нов текст на чл. 8, ал. 1, т. 8 по отношение повишаване таксата за 
номер за достъп до телефонни справочни услуги 118ХУ е свързано с ограничеността на 
посоченият ресурс номера – общо 100 номера от ННП и повишения интерес към тези номера. 
Предложението съответства на  разпоредбата на чл. 147, ал. 3, т. 4, от Закона за електронните 
съобщения, съгласно която таксите се определят в съответствие с принципа за осигуряване на 
ефективно ползване на ограничените ресурси. Тези разпоредби кореспондират и с основните 
цели на закона и по-специално целта да се създават необходимите условия за развитие на 
конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения, като се насърчава ефективното 
ползване и управление на ограничените ресурси, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „г” от Закона за 
електронните съобщения. 

 


