
 

  

 

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 № 305 

 

от 26 август 2021 г. 

 

 

На основание чл. 37, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за електронните съобщения във 

връзка с Решение № 280/29.07.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията 

 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Удължава до 16.09.2021 г. включително срока за представяне на становища 

от заинтересованите страни в процедурата за обществени консултации на проекта на 

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно приложението на 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година за 

допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез 

определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в 

мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови 

повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера 

след код 700. 

2. Съобщение за удължаването на срока по т. 1 да се публикува на интернет 

страницата на Комисията за регулиране на съобщенията. 

  

Мотиви:  
В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) постъпи писмо с 

вх. № 10-00-1061/11.08.2021 г. от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с 

искане за удължаване на срока на обществените консултации на проекта на Позиция на 

КРС относно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 

декември 2020 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския 

парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на 

гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за 

терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо 

терминирането към номера след код 700. Обществените консултации на проекта са 

открити с решение № 280/29.07.2021 г. на КРС, като искането е за удължаване на срока 

с 14 (четиринадесет) дни. 

В мотивите към писмото се посочва, че с оглед на паралелно протичащите 

процедури по обществено обсъждане на проекти на подзаконови нормативни актове за 

привеждането им в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за 

електронните съобщения (Обн., ДВ., Бр. 20 от 9 март 2021 г.), е необходимо 
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допълнително време с цел извършване на задълбочен анализ и изготвяне на становище 

по отношение на заложените в Делегирания регламент (ЕС) 2021/654 критерии. 

Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), преди 

приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитие на 

електронните съобщения КРС провежда обществени консултации, като публикува 

съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му на страницата си в 

интернет. В съобщението се посочва въпросът, който е поставен за обсъждане, мястото, 

откъдето заинтересованите лица могат да получат позицията на комисията по 

поставения за обсъждане въпрос, причините, които мотивират позицията на Комисията, 

както и срок, не по-кратък от 30 дни, в който могат да се представят писмени 

становища. 

На основание цитираната разпоредба, която не ограничава максималния срок за 

представяне на писмени становища в рамките на откритата процедура за обществени 

консултации, Комисията счита, че не са налице законови пречки за удължаване на 

срока, определен в т. 3 от Решение № 280/29.07.2021 г. Това ще даде възможност на 

заинтересованите лица да предоставят изчерпателни становища по проекта въз основа 

извършване на подробен анализ по отношение на заложените в Делегирания регламент 

(ЕС) 2021/654 критерии. В този смисъл, настоящото решение е в съответствие и с 

принципа за консултативност, залегнал в чл. 5 от ЗЕС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

                        Директор на дирекция „Правна“ 

       

  

  (Мария Бончева)  

  

 


