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Приложение към Решение № 423/17.12.2020 г. на КРС 

 

Таблица 

с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, комисията) становища в рамките на открита с Решение № 

390/05.11.2020 г. на КРС процедура за обществено обсъждане на Проект на решение за изменение и допълнение на Общите 

изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения  

(в сила от 04.03.2008 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 10 април 2020 г.)  

 

№ 
Заинтересовано 

лице 
Становище Статус Мотиви 

Общи бележки 

1. 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИ

КАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” 

ЕАД (БТК) 

БТК приветства възможността за 

дигитализация на годишната отчетност на 

дейността по предоставяне на обществени 

електронни съобщения чрез внедряване на система 

за онлайн въпросници, както и предложението на 

КРС за удължаване на срока за предоставяне на 

информация от предприятията. БТК споделя и 

разбирането, че при наличие на онлайн 

функционалност за попълване на данни за целите 

на отчетността, не е налице необходимост от 

дефиниране на алтернативни начини за 

предоставяне на тази отчетност. 

Приема се 

 

 

 

 

 

КРС изразява принципно съгласие с 

общите бележки на предприятията. 

Отчитайки възможните затруднения за 

всички ползватели при внедряване на изцяло 

нова онлайн система КРС предостави на 

предприятията възможност за тестове на 

системата. Бяха проведени и срещи с 

представители на предприятията за 

обсъждане на установените проблеми при 

ползването ѝ. Болшинството от установените 

и посочени от предприятията проблеми, за 

които има техническа възможност за 

коригиране от гледна точка на 

функционалните спецификации на 

2. 
„А1 БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД (А1) 

А1 принципно подкрепя предложените 

изменения, с които се цели въвеждане на online 

система за попълване и подаване на въпросници от 

предприятията, предоставящи електронни 

съобщителни услуги и прецизиране на сроковете. 

Това от една страна ще улесни страните участващи 

в процеса по събиране и анализиране на 

Приема се 
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информацията и от друга – ще бъде в унисон с 

настъпващата дигитализация във всички 

обществени сфери.  

Същевременно предприятието обръща 

внимание на необходимостта от тестване на 

системата достатъчно дълго време, за да могат да 

се отстранят своевременно неточности и/ или 

затруднения, които биха могли да се породят. 

Предприятието посочва проблеми, възникнали по 

време на кампанията за попълване на 

въпросниците за широколентов достъп към 

01.07.2020 г., както следва: невъзможност за 

експорт на въпросници в Excel, както и за импорт 

на Excel таблици; невъзможност приложение на 

функции „Copy/ Paste“, наличието на забранени 

знаци и формат на числовите стойности, които 

представляват предпоставка за допускане на 

грешки, предвид големите числови стойности, 

които често се въвеждат и големият обем от данни, 

който се съдържа в годишните въпросници за отчет 

на дейността и др. 

изградената онлайн система, са отстранени.      

Конкретни бележки по Проекта на решение за изменение на Общите изисквания 

Бележки по § 1 от Проекта — изменение в чл. 5 от Общите изисквания 

1. БТК 

И двете предприятия предлагат в чл. 5 от 

Общите изисквания да бъде предвидена 

възможност на предоставяне на годишната 

отчетност и на електронен носител за определен 

преходен период (поне от една година). 

Мотивите на БТК за това предложение са 

Приема се 

КРС счита, че опасенията, изразени в 

становищата на предприятията, свързани с 

предоставянето на Годишните въпросници за 

отчет на дейността по чл. 5 от Общите 

изисквания чрез наскоро внедрена онлайн 

система са разбираеми, предвид обема и 
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свързани с опита на предприятието по внедряване 

на различни системи, при които практиката 

показва, че в процеса на реална експлоатация 

много често се установяват пропуски или 

възникват проблеми, които е невъзможно да бъдат 

идентифицирани на предходен етап. 

Предприятието допълва, че предвид комплексния 

характер на годишните въпросници за отчет на 

дейността, изискваща голям обем от данни в най-

различни сечения и зависимости и фактът, че до 

момента предприятията не са попълвали годишни 

въпросници през онлайн системата, не би следвало 

да се изключва вероятността да възникнат 

проблеми при подаване на информацията през 

системата.  

БТК счита, че наличието на възможност за 

предоставяне на годишните отчети за дейността и 

на електронен носител в рамките на преходен 

период от една година (един цикъл за годишните 

въпросници) ще гарантира на комисията 

навременно събиране на информацията в случай, 

че се установят пропуски/ограничения в системата 

за онлайн въпросници, като в същото време ще 

предостави и достатъчно време за реакция по 

отстраняването на тези проблеми.  

нивото на детайлизацията на годишната 

отчетност, особено за предприятия с обем и 

обхват на дейността като БТК и А1. С оглед 

на това в решението се предвижда преходна 

разпоредба със следния текст: 

 

„§ 4. Годишният отчет за дейността по 

предоставяне на електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги за 2020 г. може да се 

предостави и в електронна форма чрез 

документния портал на комисията в срок до 

01.03.2021 г.“ 

 

През документния портал на комисията могат 

да бъдат подавани документи, създадени във 

формат Excel, каквото е искането на 

заинтересованите лица, а едновременно с 

това е възможна идентификация на подателя 

(чрез квалифициран електронен подпис) и 

издаване на входящ номер за постъпилия 

документ. В този случай на предоставяне на 

информация, предвид че е необходимо тя да 

бъде въвеждана в системата за онлайн 

въпросници от експерти на КРС, с оглед 

спазване на срока за изготвянето и 

приемането на Годишния доклад за 2020 г. 

съгласно чл. 38 от Закона за електронните 

съобщения, срокът за предоставяне на 

информацията в електронна форма следва да 

остане непроменен спрямо действащата в 

момента разпоредба – а именно 1-ви март.  

2. А1 

А1 посочва, че е необходимо да се осигури 

преходен период от поне една година, в която да е 

възможно въпросниците да се подават във формат 

Excel, докато бъдат отстранени недостатъците и 

всички заинтересовани страни да успеят да 

оптимизират процесите, свързани с попълването и 

Приема се 
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анализирането на информацията. Предприятието 

счита, че ако не бъде дадена възможност да се 

предоставят данните по чл. 5 от Общите 

изисквания и на електронен носител, съществува 

реална опасност те да не бъдат подадени коректно, 

което ще доведе и до съответните затруднения за 

КРС, свързани със събирането и обработката на 

данните, необходими за изготвяне на годишния 

доклад за 2020 г. 

 

 

 


