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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 № 390 

от 5 ноември 2020 г. 

 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 73 от Закона за електронните 

съобщения, 

 

 

 

 
 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

РЕШИ: 

 

 

 

1. Приема проект на Решение за изменение и допълнение на Общите изисквания 

при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.), 

съгласно приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от ЗЕС, като 

проекта на решение по т. 1 да се публикува на интернет страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в 

един национален ежедневник.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, в който 

заинтересованите лица могат да представят писмени становища по проекта. 

 

Мотиви:  

 

В изпълнение на разпоредбите чл. 38 и чл. 40, ал. 6 на Закона за електронните 

съобщения (ЗЕС) Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, комисията) ежегодно 

събира информация относно дейността на предприятията, предоставящи обществени 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги чрез следните въпросници за отчет на 

дейността: 
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1. Годишен отчет за дейността, съгласно чл. 5 от Общите изисквания, който се 

подава ежегодно от всяко предприятие, което към 31-ви декември притежава регистрация 

в публичния регистър на КРС за предоставяне на електронни съобщителни мрежи/услуги. 

2. Въпросник за широколентов достъп до интернет към 1-ви юли, който КРС 

събира ежегодно от всяко предприятие, което към 1-ви юли притежава регистрация в 

публичния регистър на КРС за предоставяне на услугата пренос на данни и достъп до 

интернет (информацията се събира във връзка с регулярно искане на Европейската 

комисия за изготвяне на проучване за развитието на широколентовия достъп до интернет в 

Европейския съюз и въз основа на разпоредбата на чл. 40, ал. 6 от ЗЕС). 

3. Въпросник за отчет на дейността през текущата година, съгласно чл. 5а, ал. 1 

от Общите изисквания, който се подава в 30-дневен срок от подаване на уведомление до 

КРС за прекратяване на дейността и заличаване от регистъра на КРС. 

В Общите изисквания, приложими към момента, са регламентирани редът и 

сроковете за предоставяне на въпросниците по т. 1 и т. 3, както и начинът за предоставяне 

на информацията по отношение на Годишния отчет за дейността (т. 1), а именно: 1. чрез 

електронния портал на комисията, или 2. на хартиен носител и по електронна поща, 

посочена от комисията, или 3. на електронен носител. С оглед установената практика за 

изпращане на информацията от страна на предприятията и обработката ѝ в КРС, тези 3 

начина се прилагат и по отношение и на въпросника за широколентов достъп към 1-ви юли 

и на въпросника за отчет на дейността през текущата година.  

През 2020 г. бе въведена в реална експлоатация новоизградената Информационна 

система за on-line попълване и подаване на въпросници за отчет на дейността на 

предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 

която включва посочените в т. 1, т. 2 и т. 3 регулярни въпросници за отчет на дейността. С 

изграждането на новата информационна система са автоматизирани голяма част от 

процесите и дейностите, свързани с попълването, приемането и обработката на 

горепосочената информация в КРС, т.е. вече е налице нов бизнес процес, който изисква 

актуализиране и на съответната нормативна уредба, регламентирала до момента начините 

за предоставяне на информацията в КРС чрез цитираните въпросници.  

Целта на разработената и внедрена Система за онлайн въпросници е да улесни, 

автоматизира и дигитализира дейностите на предприятията, свързани с регулярното 

предоставяне на информация, съгласно разпоредбите на ЗЕС. Отпадането на задължението 

въпросниците да бъдат изпращани на хартиен или електронен носител, или с електронен 

подпис ще намали административната тежест върху предприятията, както и ще улесни 

обработването на предоставената информация. 

По отношение на предложения чл. 5в: 

              КРС ежегодно изисква от предприятията, уведомили комисията за намеренията си 

да осъществяват обществени електронни съобщения чрез услуги за пренос на данни (в 

това число достъп до интернет), информация, актуална към 1 юли на текущата година, 

която в обобщен вид се предоставя на Европейската комисия за изготвяне на регулярно 

проучване за развитието на широколентовия достъп до интернет в Европейския съюз. Тази 

информация е установена и не търпи изменения в годините и поради това показателите са 

заложени в системата за онлайн въпросници. В допълнение, регламентирането на 

сроковете за предоставяне на тези отчети ще създаде предвидимост по отношение на 

задължението на предприятията да предоставят тази информация. 

На КРС няма да бъдат необходими финансови и други средства за прилагането на 

новата уредба. Същата няма да се отрази на бюджета на КРС и на държавния бюджет.  
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Новата уредба не е свързана с необходимост от значителни и неоправдани 

финансови разходи и други средства за предприятията.  

Измененията на Общите изисквания са в съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

 

 

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

С.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

съгласно Заповед № СП 395/07.07.2020 г. (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

  (Пеньо Пенев)  

 

 

 

 

 


