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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 № 20 

от 9 януари 2020 г. 

 

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

съобщения (ЗЕС), както и на основание чл. 37а от ЗЕС, 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на решение за изменение и допълнение на Общите 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 ЗЕС, като 

проектът по т. 1 от решението да се публикува на страницата на Комисията за регулиране 

на съобщенията (КРС/комисията) в интернет. Съобщението за откриване на процедурата 

да се публикува в един национален ежедневник.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 от решението в 

национален ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени 

становища по проекта. 

4. За откриването на процедурата по т. 2 от решението да бъдат уведомени: 

 Комисиятa за защита на потребителите; 

 Сдружение Българска национална асоциация “Aктивни потребители”; 

 Сдружение за правна помощ на потребителите; 

 Федерация на потребителите в България. 

 

Мотиви:  

 

С решение № 178 от 24 април 2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 22 юли 2010 г. за 

правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 

предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба № 

1).  

При общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Наредба 

№1 в КРС постъпиха становища от „А1 България” ЕАД (А1), „Българска 

телекомуникационна компания” АД (БТК) и „Теленор България“ ЕАД (Теленор), като в 

тях се съдържаха и предложения, които излизаха извън обхвата на общественото 

обсъждане. Предложенията на предприятията са за изменение на чл. 15а, ал.2 от Наредба 

№ 1 като се създаде възможност за крайните потребители да избират сами тарифни 

планове с включени минути към номера от обхват „700” и съответно без включени такива 

и да се предостави възможност на предприятията да предоставят планове и без включени 

минути към номера след код за достъп „700”, ако клиентът не желае такъв план. По този 
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начин, в зависимост от специфичните потребности на посочените лица, те ще могат да 

направят своя избор.  

Във връзка с направените предложения, КРС поставя на обществено обсъждане 

проект за изменение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни 

съобщения, с който да се предвиди задължение за предлагане на няколко тарифни плана с 

включени повиквания към номера 700. Предложението е алтернативно на действащия чл. 

15а, ал. 2 от Наредбата, поради което е предвидена отмяна на последната разпоредба. 

Мотивите в подкрепа на изменението са, че от една страна се оставя по-голяма 

свобода при формиране на тарифната политика от предприятията, а от друга се дава 

възможност самите потребители да избират различни пакети от повиквания по собствена 

преценка в зависимост от нуждите им. 

Предлагането на няколко оферти с включени минути с повиквания към номера от 

обхват 700 подобрява и прозрачността на тарифите, защото абонатът ще е наясно с цените 

на тези повиквания преди избора на тарифен план. Също така ще се подобри и 

информираността на потребителите, че повиквания към номера 700 се таксуват на 

различни цени от повикванията към географски и мобилни номера. 

На КРС няма да бъдат необходими финансови и други средства за прилагането на 

новата уредба. Същата няма да се отрази на бюджета на КРС и на държавния бюджет.  

Новата уредба не е свързана с необходимост от значителни и неоправдани 

финансовите разходи и други средства за предприятията.  

Измененията на Общите изисквания са в съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

 

 

 

            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Кристина Хитрова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

 (Неда Койчева)  

 


