
 

 

 
ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

от 30 март 2021 г. 

 

 

На основание чл. 204, ал. 2 от Закона за електронните съобщения 

 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА 

УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА 

 

РЕШИ: 

 

В Правилника за дейността на Фонда за компенсиране на универсална услуга се 

правят следните изменения: 

 

§ 1. В чл. 13  се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В т. 2 думите „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 

заличават. 

2. В т. 3 думите „телефонни услуги” се заменят с „електронни съобщителни мрежи и 

услуги”. 

3. Точка 4 се изменя така: 

„В случай, че е подадено заявление по чл. 207, ал. 1 от ЗЕС, в срок до 31 май на 

следващата година управителният съвет на фонда изготвя и приема с решение доклад 

за предходната година, който изпраща до министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, министъра на финансите, министъра на труда и социалната 

политика, управителя на Българската народна банка, Комисията за регулиране на 

съобщенията, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на 

конкуренцията. Докладът се публикува на страницата на КРС.” 

 

§ 2. В чл. 14  се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В ал. 1 думите „обществени телефонни услуги” и „обществената телефонна услуга“ 

се заменят с „обществени електронни съобщителни мрежи и услуги” и в края на 

разпоредбата се поставя запетая, следвана от думите „както и разходи за уреждане на 

авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми”. 

2. В ал. 2 думите „чл. 4, т. 2” се заменят с „чл. 13, т. 2”. 

 

§ 3. В ал. 2 на чл. 15 думите „чл. 4, т. 2” се заменят с „чл. 13, т. 2”. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФОНДА: 

                                        (КРИСТИНА ХИТРОВА) 


