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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
 

   
 

РЕШЕНИЕ № 1028 
 

от 03 ноември 2011 г. 
 

На основание чл. 36, във връзка с чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения 
 
 
 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема проект за изменение и допълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от 04 март 2008 г., изм. 
ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ. бр.63 от 07 август 2009 г., изм. ДВ. бр.19 от 08 март 
2011 г.), съгласно Приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения, като проектът по т. 1 следва да се публикува на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на 
процедурата да се публикува в един национален ежедневник.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението, за 
откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
Мотиви: 
 
Посоченият в чл. 5 от Общите изисквания при осъществяване на обществени 

електронни съобщения, срок за предоставяне на информация от предприятията относно 
дейността им по осъществяване на обществени електронни съобщения през предходната 
година е 30-ти април. В същото време срокът за предоставяне на информация на Европейската 
комисия, е 31-ви март по отношение на данните за приходи и инвестиции и края на месец 
февруари по отношение на данните за броя на абонатите на широколентов достъп до интернет.  

С цел намаляване натовареността на предприятията, които следва да предоставят 
информация, както за целите на изготвяне на Годишния доклад, така и във връзка с искания за 
предоставяне на информация от страна на Европейската комисия, Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) счита, че срокът в чл. 5, ал. 1 следва да бъде променен от 30-ти април на 1-

ви март, а срокът, в който КРС следва да публикува въпросниците на страницата си в интернет – 
от 31-ви март на 31-ви януари. По този начин КРС ще е в състояние да спази както срока за 
изготвяне на Годишния доклад, така и сроковете за предоставяне на информация за целите на 
изготвянето от страна на ЕК, като в същото време от предприятията ще бъде изисквано 
еднократно попълване на въпросник. 

Горепосоченото налага изменение на предвидения срок за предоставяне на 
информация от предприятията относно дейността им по осъществяване на обществени 
електронни съобщения.  

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Вяра Минчева)  
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