
 
 
 
ПРОЕКТ! 
 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т 

 
                                                                                         

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №... 
 

от ............................................ 2013 г. 
 
 

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския 
съвет от 29.12.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.) 

 
 
 
 
 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т 
 

П О С Т А Н О В И: 
 

 
§1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2, т. 1 думите „с 20 на сто” се заменят с „с 30 на сто ”; 
2. В ал. 6, т. 1 от таблицата се изменя така: 
 

Такса (в лв.) № 
по 
ред 

Вид мрежа/услуга Зона 
І 

Зона
ІІ 

Зона  
ІІІ 

Зона  
ІV Зона V Зона VІ 

1. 

Електронни съобщителни 
мрежи за широколентов 
безжичен достъп (BWA)  в 
обхват 3,6 GHz, за заемана 
честотна лента 1 MHz 

480 2 400 8 000 20 800 40 000 80 000 

 
3. Алинея 8 се изменя така: 

„(8) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни 
услуги с национален обхват, се събира еднократна административна такса в размер, определен по 
формулата по чл. 2, ал. 7.” 

        4. Алинея 9 се изменя така: 
„(9) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за 
осъществяване на обществени електронни съобщения, се събира еднократна административна такса от 
15 000 лв.” 
 

 
§ 2. В  чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 



1. Текста на чл. 4 става ал. 1 и се изменя така:    
„(1) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи, както и при предоставяне на 
допълнителен радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни съобщителни услуги, се събира допълнителна еднократна административна 
такса за дейностите съответно по чл. 2, ал. 7 и по чл. 2, ал. 8, в зависимост от времето, през което ще се 
използва предоставеният допълнителен ограничен ресурс - радиочестотен спектър  - до изтичане срока на 
разрешението: 

 
№ по 
ред За осъществяване на електронни съобщения Такса 

(в лв.) 

1. в обхват 420 MHz, с изключение на мрежи по т. 6 - за всеки 1 Hz за 
всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението 0,18 

2. в обхват 460 MHz, с изключение на мрежи по т. 6 - за всеки 1 Hz за 
всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението 0,18 

3. в обхват 900 MHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се 
ползва, от срока на разрешението 0,20 

4. в обхват 1800 MHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще 
се ползва, от срока на разрешението 0,15 

5. в обхват 2 GHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се 
ползва, от срока на разрешението 0,09 

6. чрез мрежа PAMR, включително TETRA - за всеки 1 kHz за всяка една 
година, за която ще се ползва, от срока на разрешението 3,00 

7. в радиочестотна лента 2500 - 2690 MHz - за всеки 1 Hz за всяка една 
година, за която ще се ползва, от срока на разрешението 0,07 

 
2. Създава се нова ал. 2, както следва:  
„(2)  При удължаване срока на действие на разрешение издадено за дейностите по чл. 2, ал. 6, ал. 7 и 
ал. 8 се събира такса в размер на еднократната административна такса по чл. 2, ал. 6 и ал. 7 с 
намаление 20 на сто”. 

 
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В таблицата на ал. 1, т. 3 се прави следното изменение: В колона „Вид мрежа/услуга”: думите 
„3 GHz” се заменят с „3,6 GHz”; 

2. В ал. 3, т. 2 думите „с 20 на сто” се заменят с „с 30 на сто ” 
 

§ 4. Таблицата на чл. 7, ал. 1  се изменя така: 
 

№  
по  
ред  

За осъществяване на електронни съобщения чрез  Такса за 1 
MHz 

(в лв.) 

1.  Електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба 
или подвижна-спътникова радиослужба  

400  

2.  Обществени мобилни наземни мрежи или наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги 

2.1.  в обхват 420 MHz, с изключение на мрежи по т. 2.6  45 000  
2.2.  в обхват 460 MHz, с изключение на мрежи по т. 2.6  90 000  
2.3.  в обхват 900 MHz или в обхват 1800 MHz  100 000  
2.4.  в обхват 2 GHz  100 000  
2.5. в радиочестотна лента 2500-2690 MHz  100 000  
2.6. PAMR, включително TETRA  80 000  
3.  Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към  

точка" - за 1 км, за работна честота:  
3.1.  до 10 GHz    4  



№  
по  
ред  

За осъществяване на електронни съобщения чрез  Такса за 1 
MHz 

(в лв.) 

3.2.  oт 10 GHz до 35 GHz  3  
3.3.  от 35 GHz до 50 GHz  2  
3.4.  от 50 GHz до 70 GHz  0,5  
4.  Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида 

"точка към точка" за работна честота над 70 GHz  
0,2  

 
 
§5. В чл. 8, т. 10 от таблицата се изменя така: 

 
№ 
по 
ред 

За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс Такса 
(в лв.) 

10. За кратки номера от ННП с първа цифра „1”  

10.1 за номер с дължина три цифри 15 000 

10.2 за номер с дължина четири цифри 6 000 

10.3 за номер с дължина пет цифри 1 500 
 
 

§ 6. В чл. 9, ал. 1, т. 8 от таблицата се добавят думите „или част от правата и съответните 
задължения, включени в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- 
радиочестотен спектър, както и отдаване под наем на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър” 
 
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2, т. 2 след думите „антенна система” се добавят думите „зона на обслужване,”. 
2. В ал. 3 след думите: „по чл. 2, ал.7” се добавят думите „и ал. 8”.  

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
   
  § 8. Тарифата влиза в сила от 01.01.2014 г. с изключение чл. 4, който влиза в  сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник”. 

 
 

МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
  
                                                           ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 
 
 
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 
  

                                         
НИНА СТАВРЕВА 

___________________________________________________________________________ 
  
                                   За  Главен секретар на КРС: 

                                                                               Йолиана Райкова 
 
 
                                    Директор на дирекция ПРОПО на КРС: 
                                                                                                                Неда Койчева 




