КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 618
от 05 април 2012 г.
На основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 73 от Закона за електронните
съобщения,
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при
осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 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 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:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД
на ЗЕС), обн. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2011 г., бяха изменени разпоредбите определящи
съдържанието и обхвата на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни
съобщения (Общите изисквания). Това налага преразглеждане на подзаконовия акт и неговото
привеждане в съответствие с изменената нормативна уредба.
Обхватът на правата, които възникват от датата на подаване на надлежно
уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения, е изменен, поради
което комисията счита, че следва да бъдат направени съответни изменения и в Общите
изисквания.
Едно от основните изменения на закона касаят сигурността на мрежите на
предприятията и комисията счита за необходимо да се въведат общо приложими разпоредби,
които да уредят конкретните правила във връзка с това. КРС счита, че общите разпоредби,
които са разписани в проекта ще гарантират, че предприятията предприемат адекватни мерки
за гарантиране сигурността на техните мрежи.
Част от съществуващите разпоредби от Общите изисквания във връзка с
представянето на общите условия на предприятията следва да бъдат отменени, поради това че
съответните разпоредби от закона са отменени.
Значителна част от съществуващите разпоредби от Общите изисквания касаят
правилата за осъществяване на електронни съобщения за чрез радиосъоръжения, които
ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен. С
оглед на това, че измененият ЗЕС предвижда да се приеме отделен нормативен акт, който да
уреди тази материя, КРС счита че тази част от разпоредбите на Общите изисквания трябва да
бъде отменена, включително приложенията към съответните разпоредби.
Възможностите на потребителите да правят информиран избор за обществените
електронни съобщителни услуги е важно условие за съществуването на ефективно конкурентни
пазари на дребно. Това може да бъде улеснено с въвеждането на единни изисквания за
осигуряване на сравнимост на качеството на предлаганите услуги. С оглед на това комисията
включва нови изисквания, приложими към всички предприятия, предоставящи обществените
електронни съобщителни услуги, посочени в приложението към Общите изисквания.
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