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Министерство
Министерство на
образованието,
младежта и науката

Министерство на
финансите

Забележка

Статус

Мотиви

Няма забележки
1. Във връзка с предвидената в чл. 14, ал. 1 от проекта на Приема се
ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, частично
които се събират от КРС за 2012 г. по ЗЕС възможност за
заплащане на таксите и в брой на каса, с цел постигане на
съответствие с новосъздадената ал. З от същия член и
равнопоставеност на лицата, избрали съответния начин на
плащане, предлагаме да се прецизира съдържанието на чл.
14, ал. З, като се добави текст, регламентиращ и датата на
внасяне на дължимата такса на каса като дата на плащане
или да се уточни, че за дата на плащане се счита датата на
постъпване на таксите по сметката на КРС при заплащане по
банков път.
2. В текста на §4, ал. 1, във връзка с промяната на чл. 5, ал.
2 и ал. З, на предложения проект е налице липса на яснота и
мотиви. По наше мнение действащата разпоредба на чл. 5
принципно създава предпоставка за предимство в полза на
предприятия с годишни брутни приходи под 100 000 лв. В
тази връзка, като се има предвид и фактът, че
предложението по същество не променя икономическия
смисъл на разпоредбата, то посоченото предимство следва
да бъде анализирано и мотивирано от гледна точка на
законодателството по отношение на държавните помощи и
конкуренцията.
3. С оглед изложеното в т. З от писмото на председателя на
Комисията за регулиране на съобщенията отбелязваме, че
проектите на Постановления на Министерския съвет не са
прецизирани в правно-техническо отношение, съобразно
изискванията на Указ № 883 за прилагане на Закона за
нормативните актове.

1.Във връзка с направеното предложение за прецизиране
на текста по чл. 14, ал. 3, считаме че не е необходимо
изрично да бъде посочена и дата на плащане при внасяне
на таксите на каса. В случай на заплащане на таксите в
брой, същите постъпват и се отчитат по сметката на КРС на
една и съща дата. Единствено при заплащане на
задълженията по банков път може да възникне разлика
между датата на плащане и реалната дата на постъпване
на средствата по сметката на комисията. В тази връзка в
настоящия проект е включена нова ал. 3, в съответствие с
чл. 75 от Закона за задълженията и договорите, която цели
да внесе яснота при определяне на дължимите лихви по
просрочени плащания на таксите, събирани от КРС.
2. Предложените промени в чл. 5, ал. 2 и 3 в настоящия
проект са редакционни. Те целят прецизиране на досега
съществуващите текстове, като внасят яснота за
практическото им прилагане. Новите текстове са в
съответствие с чл. 17 от Закона за счетоводството и
Счетоводен стандарт – 18 Приходи, с оглед на това, че
данък добавена стойност не се счита за приход и съответно
не участва при формирането (изчисляването) на
дължимата такса за контрол.
Следва да се отбележи, че приходите посочени в
проектозакона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г. покриват значително заложените
разходи на комисията, което в съответствие с чл. 53, ал. 1
от ЗЕС идва да покаже, че КРС няма основание да събира
от предприятията, годишна такса за контрол за 2013 г. Това
ще доведе до близо 5 млн. намаление на приходите
администрирани по бюджета на регулатора.
В чл. 139, ал. 1 от ЗЕС е регламентирано, че размерът на
годишната административна такса за контрол съответства
на административните разходи на комисията, като не е
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Министерство

Забележка

Министерство на
вътрешните работи

Няма забележки

Министерство на
отбраната
Министерство на
околната среда и
водите
Министерство на
труда и социалната
политика
Министерство на
културата

Няма забележки
Няма забележки
Няма забележки
Няма забележки

Министерство на
здравеопазването

Няма забележки

Министерство на
външните работи

Няма постъпило становище

Министерство на
земеделието и
храните

Няма постъпило становище

Статус

Мотиви
обвързан с предоставения и ползван от предприятията
ограничен ресурс. Следователно в конкретния случай не
може да се говори за предоставяне на държавна помощ.
Текстовете на чл. 5, ал. 2 и 3 от Проекта целят единствено
насърчаване на конкуренцията, в съответствие с чл. 4 от
ЗЕС, като до момента в тази посока не са постъпвали
възражения от операторите.
Отново бихме искали да
изтъкнем и факта, че за поредна година, при общественото
обсъждане на проекта, от предприятията постъпиха
възражения, че КРС следва да изпълни законовото си
задължение като определи административна годишна
такса за контрол в Тарифата в размер 0 на сто.
3. Отразено в проекта на постановление.
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Министерство

Министерство на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

Забележка
Статус
Мотиви
По чл. 2, ал. 8 - Правото за ползване на
се
• Предлагаме в чл. 2, ал. 8 след „обществени наземни” да Не
индивидуално
определен
ограничен
ресурс
приема
се добави думата „мобилни”;
радиочестотен спектър в радиочестотната лента 2500-2690
• В чл. 7, т. 5 след „обществени наземни” да се добави
MHz не е свързано с ограничения по отношение на вида на
думата „мобилни”;
използваните технологии. Технологичната неутралност
дава свобода на предприятията за избор от широк обхват
Мотиви: По този начин се изравнява принципа за
различни технологии за изграждане на мрежите. По тази
формиране на еднократната
административна такса и
причина, ползването на тази радиочестотна лента не може
годишната такса за ползване на индивидуално определен
да бъде ограничено само за обществени наземни мобилни
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за всички
мрежи.
обществени мобилни наземни мрежи, независимо в кой
честотен диапазон се намират.
По чл. 7, ал 1, т. 5 - Правото за ползване на
индивидуално
определен
ограничен
ресурс
• Предлагаме да се преработи предложената Тарифа за
радиочестотен
спектър
в
радиочестотната
лента
2500-2690
еднократна административна такса и годишна такса за
MHz не е свързано с ограничения по отношение на вида на
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
използваните
технологии. Технологичната неутралност
радиочестотен спектър за радиочестотната лента 2500дава свобода на предприятията за избор от широк обхват
2690 MHz, по подобие на Тарифата за електронни
различни технологии за изграждане на мрежите. По тази
съобщителни мрежи за широколентов безжичен достъп в
причина, ползването на тази радиочестотна лента не може
обхват 3 GHz.
да бъде ограничено само за обществени наземни мобилни
мрежи.
Мотиви: Понастоящем, в действащата Тарифа таксите за
мобилните мрежи са отделени от фиксираните мрежи, които
биха могли да се използват в един й същи честотен
диапазон. С нашето предложение следва да се стимулира
търсенето на ресурса, както и въвеждането на
широколентови технологии, различни от мобилните в
радиочестотната лента 2500- 2690 MHz (напр., фиксирани
широколентови).
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Министерство
Министерство на
икономиката,
енергетиката и
туризма

Забележка
Няма забележки

Няма забележки
Министерство на
правосъдието
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството

Няма забележки

Министерство на
физическото
възпитание и спорта
Министър по
управление на
средствата от
Европейския съюз

Няма забележки

Директор на дирекция
„Координация по
въпросите на
европейския съюз”,

Неда Койчева
За Главен секретар на КРС

Няма постъпило становище

Няма забележки

Статус

Мотиви

