ПРОЕКТ!
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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 ............................................ 2012 г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения, приета с
Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.11.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С ЪВ Е Т
П О С Т А Н О В И:
§1. В заглавието думите „за 2012” отпадат.
§2. В чл. 2:
1. В ал. 1, т. 4 числото: „250” отпада.
2. В ал. 1 се създава нова т. 4.1 , както следва:
В колона „Вид мрежа / услуга” - се добавят думите „до 50 GHz” и в колона „Такса (в лв.)”
- се добавя числото „250”.
3. В ал. 1 се създава нова т. 4.2, както следва:
В колона „Вид мрежа / услуга” - се добавят думите „над 50 GHz” и в колона „Такса (в
лв.)” - се добавя числото „100”.
4. Създава се нова ал. 8, както следва:
„(8) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500 - 2690 MHz за обществени
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. Ал. 8 става ал. 9.
5. Ал. 9 става ал. 10.
§ 3. Чл. 4 се изменя както следва:
1. „Чл. 4. 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 в радиочестотна лента 2500 - 2690 MHz за обществени
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.”
2. Таблицата се изменя както следва:

№ по
ред

За осъществяване на електронни съобщения чрез

Такса
(в лв.)

1.

Обществени мобилни наземни мрежи

1.1

в обхват 420 MHz, с изключение на мрежи по т. 1.6 - за всеки 1 Hz
за всяка 1 година, за която ще се ползва от срока на
разрешението

0,23

1.2.

в обхват 460 MHz, с изключение на мрежи по т. 1.6 - за всеки 1 Hz
за всяка 1 година, за която ще се ползва, от срока на
разрешението

0,23

1.3.

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

0,25

1.4.

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

0,19

1.5.

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

0,11

1.6

PAMR, включително TETRA - за всеки 1 kHz за всяка 1 година, за
която ще се ползва, от срока на разрешението

3,00

2.

Обществени наземни мрежи в радиочестотна лента 2500 - 2690
MHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва,
от срока на разрешението

0, 09

§ 4. В чл. 5:
1. Ал. 2 се изменя така:
„(2) За предприятия с годишни брутни приходи над 100 000 лв. от
предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, без ДДС,
ал. 1 е в размер 0,2 на сто”.
2. Ал. 3 се изменя така:
„(3) За предприятия с годишни брутни приходи под 100 000 лв. от
предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, без ДДС,
ал. 1 е в размер 0 на сто”.

цялата дейност по
годишната такса по

цялата дейност по
годишната такса по

§ 5. В чл. 7:
1.
Ал. 1, т. 3.2 се изменя така:
В колона „За осъществяване на електронни съобщения чрез” – преди думите „до 35
GHz” се добавят думите „oт 10 GHz” .
2.
Ал. 1, т. 3.3 се изменя така:
В колона „За осъществяване на електронни съобщения чрез” – думите „над 35 GHz” се
заменят с думите „от 35 GHz до 50 GHz”.

3. В Ал. 1 се създава нова т. 3.4, както следва:
В колона „За осъществяване на електронни съобщения чрез” – се добавят думите „от
50 GHz до 70 GHz” и в колона „Такса за 1 MHz (в лв.)” - се добавя числото „0,5”.
4. В Ал. 1 се създава нова т. 4, както следва:
В колона „За осъществяване на електронни съобщения чрез” – се добавят думите
„Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка - точка" за
работна честота над 70 GHz” и в колона „Такса за 1 MHz (в лв.)” - се добавя числото „0,2”
5. В Ал. 1 се създава нова т. 5, както следва:
В колона „За осъществяване на електронни съобщения чрез” – се добавят думите
„Обществени наземни мрежи в радиочестотна лента 2500 - 2690 MHz” и в колона „Такса за
1 MHz (в лв.)” - се добавя числото „100 000”
6. В ал. 3 след думите: „т.3” се добавят думите: „и т. 4”.

§ 6. В чл. 8:
1. В ал. 1 таблицата се изменя както следва:
№
За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
по
ред
1.
За национално значим номер с 8-цифрена дължина
За номер от предоставен блок от 10 000 000 национално
2.
значими номера с 9-цифрена дължина
За номер от предоставен блок от 1 000 000 или 100 000
3.
национално значими номера с 9-цифрена дължина
4.
За номер след код "700"
5.
За номер след код "800"
6.
За номер след код "90”
За национално значим номер за достъп до услугата комутируем
7.
достъп до интернет
за номер с формат 13АХ
7.1
7.2
7.3
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.
13.
14.
15.

за номер с формат 13АХУ
за номер с формат 13АХУZ
За номер за достъп до телефонни справочни услуги 118ХУ
За национално значим номер с 12-цифрена дължина за достъп
до услуги, при които се използва комуникация Машина-Машина
(М2М)
За кратки номера от ННП с първа цифра „1”
за номер с дължина три цифри
за номер с дължина четири цифри
за номер с дължина пет цифри
За код за избор на оператор
За код на мобилна мрежа (MNC) или ((Т)MNC)
За международен код за идентификация на мрежата за
предаване на данни (DNIC)
За международен код на точка за сигнализация (ISPC)
За национален код на точка за сигнализация (NSPC)

Такса
(в лв.)
0.24
0.16
0.16
1.60
1.60
4

2 500
500
50
2 500
0.10
25 000
10 000
2 500
2 400
1 000
1 000
500
50

2. Ал. 2 се отменя, като останалите се преномерират, както следва: ал. 3 става ал. 2, ал. 4
става ал. 3, ал. 5 става ал. 4, ал. 6 става ал. 5, ал. 7 става ал. 6.
§ 7. В чл. 9:
1. В ал. 1, т. 5 се заличават думите:
„,в случай че предприятието не е вписано служебно от комисията”

2. Създава се нова ал. 3, както следва:
„(3) За лицата подали документи по електронен път, таксата по ал. 1, т. 1-9 се намалява с 20 на
сто, като се закръглява към всеки пълен лев.”
§ 8. В чл. 13, ал. 3, думите: „по чл.6-8” се заменят с думите „по чл. 6-7”
§ 9. В чл. 14, се създава нова ал. 3, както следва:
„(3) За дата на плащане се счита, датата на постъпване на таксите по сметката на КРС.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 10. Тарифата влиза в сила от 01.01.2013 г., с изключение на чл. 2, ал. 8, чл. 4 и чл. 7, т. 5,
които влизат в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

