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ПРАВИЛНИК  

за дейността на Фонда за компенсиране на  

универсална услуга  

(Приет с решение на управителния съвет от 27.05.2020 г.)  

 

Раздел I  

Общи положения  

Чл. 1. С този правилник се урежда дейността на Фонда за компенсиране на 

универсална услуга, наричан по-нататък "фонда".  

Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице със седалище София и предмет на 

дейност компенсиране на доказаните нетните разходи от предоставяне на 

универсалната услуга.  

(2) Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.  

 

Раздел II  

Управление на фонда  

Чл. 3. Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от 7 

членове, които се определят, както следва:  

1. председателят - от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията);  

2.  заместник-председателят - от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията;  

3. един член - от управителя на Българската народна банка;  

4. един член - от министъра на труда и социалната политика;  

5. един член - от министъра на финансите;  

6. един член - от Комисията за защита на конкуренцията;  

7. един член - от Комисията за защита на потребителите.  

Чл. 4. Председателят на управителния съвет:  

1. ръководи и организира работата на управителния съвет;  

2. организира фактическите и правните действия във връзка с набирането и 

разходването на средствата на фонда;  

3. представлява фонда пред трети лица.  
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Чл. 5. (1) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от 

заместник- председателя.  

(2) Председателят на управителния съвет може да възложи някои от своите 

правомощия на друг член на съвета с изрична заповед.  

Чл. 6. Административното обслужване на фонда се осигурява от 

администрацията на Комисията.  

 

Раздел ІІІ  

Заседания на управителния съвет на фонда  

Чл. 7. (1) Управителният съвет разглежда и решава всички въпроси, 

включени в неговата компетентност.  

(2) На заседанията на управителния съвет могат да присъстват и лица, 

поканени от председателя.  

Чл. 8. (1) Управителният съвет провежда редовни и извънредни заседания.  

(2) Редовните заседанията се свикват от председателя по предварително 

оповестен дневен ред.  

(3) По всяка точка от проекта за дневен ред се изготвя доклад, съдържащ 

фактическите и правни обстоятелства по съответния въпрос и предложение за 

разрешаването му.  

(4) Дневният ред и докладите по ал. 3 се представят на всички членове на 

управителния съвет най-малко десет календарни дни преди заседанието.  

(5) По време на провеждане на заседание в дневния ред могат да бъдат 

включени допълнителни точки по предложение на всеки от членовете на 

управителния съвет, което се гласува.  

Чл. 9. Управителният съвет се свиква на извънредно заседание от 

председателя по негова инициатива или по предложение на най-малко трима 

от членовете му. В този случай членовете на управителния съвет трябва да 

бъдат уведомени за датата, часа и проекта на дневен ред на заседанието най-

късно предишния работен ден, но не по-късно от 24 часа преди началото на 

заседанието.  

Чл. 10. (1) Заседанията на управителния съвет се провеждат, ако присъстват 

четирима от членовете му.  

(2) Всички решения на управителния съвет се приемат присъствено. 



  
 

3 

 (3) По изключение и по предложение на председателя управителния съвет 

може да приема решения и неприсъствено. За решенията, приети 

неприсъствено, това обстоятелство се отбелязва в протокола.  

Чл. 11. (1) Управителният съвет приема решенията си с явно гласуване и с 

обикновено мнозинство.  

(2) Всеки член на управителния съвет на фонда има право на един глас.  

(3) Решенията на управителния съвет на фонда са публични и се публикуват 

на официалната страница на Комисията.  

Чл. 12. (1) За всяко заседание на управителния съвет на фонда се води 

протокол, който се изготвя от служител, осигуряващ административното 

обслужване на фонда.  

(2)  Протоколът се подписва от всички присъствали на заседанието членове 

на управителния съвет на фонда и изготвилият го служител.  

(3) При неприсъствено вземане на решения протоколът се изготвя от 

протоколчика по разпореждане на председателя на фонда. Протоколът се 

подписва от всички членове на управителния съвет на фонда и изготвилият го 

служител. 

Раздел IV  

Правомощия на фонда  

Чл. 13. Управителният съвет на фонда:  

1. разработва и приема правилник за дейността на фонда;  

2. въз основа на становище на Комисията за наличието на несправедлива 

тежест, документите и резултатите от изчисляване на нетните разходи от 

предоставяне на универсалната услуга и на оценката на независимия одитор 

по чл. 201, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), (обн., ДВ, бр.47 

от 22.05.2007 г.) се произнася с решение относно общия размер на 

компенсацията за нетни разходи, дължима на всички заявители за 

предходната година, както и за конкретната сума за изплащане на всеки от 

тях;  

3. с решението по т. 2 определя процента от брутните приходи и размера на 

вноската във фонда на всяко предприятие, което предоставя обществени 

телефонни услуги;  

4. ежегодно до 31 май изготвя, приема с решение и представя на министъра 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на 

финансите, министъра на труда и социалната политика, управителя на 
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Българска народна банка, Комисията за регулиране на съобщенията, 

Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на 

конкуренцията доклад за дейността си от предходната година;  

5. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на фонда.  

 

Раздел V  

Приходи и разходи на фонда  

Чл. 14. (1) Средствата на фонда се набират от вноски на предприятията, 

предоставящи обществени телефонни услуги, в размер не по-голям от 0,8 на 

сто от брутните приходи от предоставянето на обществената телефонна 

услуга, без данък върху добавената стойност, след приспадане на 

трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на 

мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност.  

(2) Предприятията по ал. 1 заплащат вноските в едногодишен срок от влизане 

в сила на решението по чл. 4, т. 2.  

Чл. 15. (1) Средствата на фонда се разходват само за компенсиране на 

нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга.  

(2) Изплащането на дължимите компенсации се извършва в срок до 13 месеца 

от влизане в сила на решението по чл. 4, т. 2.  

Чл. 16. Средствата на фонда се съхраняват в Българска народна банка.  

 

 

 


