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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И РА Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 

 

РЕШЕНИЕ № 299 

от 19 август 2021 г. 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2 и чл. 195 от Закона за електронните съобщения  

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1.  Приема проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за 

определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, съгласно приложението към 

настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1. 

3. Съобщение за изготвения проект, мотивите за изготвянето му, проектът по т. 1 и 

изготвената частична предварителна оценка на въздействието, съгласно чл. 30б, ал. 1 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, и становището на 

дирекция „Модернизация на администрацията” към Министерския съвет, да се публикуват на 

страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет и на Портала за обществени 

консултации. 

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщенията по т. 3 от 

настоящото решение, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища 

по изготвения проект. 

 

Мотиви: 

 

Съгласно § 353, aл. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 от 

09.03.2021 г.), в срок до 6 месеца от влизането му в сила, подзаконовите нормативни актове по 

прилагането на закона се привеждат в съответствие с него. Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗЕС, 

начинът за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга се посочва в 

методика, разработена от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и приета от 

Министерския съвет. С оглед на посоченото се изготви проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга (Методиката). 

В предложената Методика са отразените измененията в ЗЕС. Съгласно промените в чл. 

182, ал. 2 от закона, в обхвата на универсалната услуга са включени две основни услуги, както 

следва: 

1. Предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено 

местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от 

използваната технология; и  

2. Осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено 

местоположение. 

Промененият обхват на универсалната услуга е отразен в представения проект, като са 

регламентирани общи принципи за начина на определяне и изменение на цените и ценовите 
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пакети на универсалната услуга. Също така, са предвидени и принципи за определяне на 

достъпни цени на ценови пакети на универсалната услуга за хора с увреждания, хора със 

специални нужди и хора с ниски доходи. 

В резултат от последваща оценка на практическото приложение на подзаконовия 

нормативен акт се установи, че показателят „Х - ценови коригиращ индекс“, участващ във 

формулата за изчисляване на изменението на действащите цени, съгласно чл. 6 в действащата 

Методика, и който се определя от Комисията в диапазона от (-3,5 на сто) до (+3,5 на сто) в 

досегашната практика е бил със стойност „0“. Поради тази причина, в проекта на Методиката е 

направена промяна на формулата, така че да се прилага за изчисляване на предлаганите нови 

цени на услугите и ценовите пакети от обхвата на универсалната услуга без прилагане на 

ценови коригиращ индекс, само при отчитане на хармонизиран индекс на потребителските цени, 

изчислен по данни на Националния статистически институт (НСИ), както следва: 

Pt = Pt-1 * (1 + Δ ХИПЦ t), където: 

Рt – предлагана нова цена; 

Pt-1 - действащата цена към момента на внесеното предложение за промяна на цените; 

Δ ХИПЦ t (НCPIt) е хармонизиран индекс на потребителските цени, изчислен по данни 

на Националния статистически институт (НСИ) за общи индекси на потребителските цени по 

месеци. За база на изчисленията се приема месечният индекс на инфлацията, относим към 

месеца, в който цените влязат в сила, а натрупването на инфлацията се извършва до месеца, 

преди внасяне на предложение за изменение на цените. 

Проектът на нормативен акт не изисква допълнителни финансови средства за 

прилагането му от КРС. 

Очакваните резултати от прилагането на акта са постигане на съответствие на 

подзаконовия акт с измененията в ЗЕС и приложимото европейско законодателство. Проектът 

не противоречи на правото на Европейския съюз. Той съответства на Директива (EС) 2018/1972 

на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски 

кодекс за електронни съобщения.  

С оглед на гореизложеното, КРС стартира процедура за обществено обсъждане на проект 

на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цените и 

ценовите пакети на универсалната услуга. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

  (Мария Бончева)  

 

 

 


