
 

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 № 117 

от 7 април 2022 г. 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1, 2 и 3 и чл. 182, aл. 5 от Закона за електронните 

съобщения във връзка с Решение № 297/12.08.2021 г., 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на 

Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за 

електронните съобщения, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Приема проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на 

универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, съгласно Приложение № 

2 към настоящото решение. 

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

4. Съобщение за изготвения проект, мотивите за изготвянето му и проектът по 

т. 2 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 

интернет и на Портала за обществени консултации.  

5. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на 

съобщението по т. 4, в който заинтересованите лица могат да представят писмени 

становища по изготвения проект. 

  

Мотиви: 

 

С Решение № 297/12.08.2021 г. КРС откри процедура за обществено обсъждане 

на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по 

Закона за електронните съобщения. Срокът за предоставяне на становища от 

заинтересованите страни бе удължен до 04.10.2021 г. поради големия брой актове, 

публикувани на обществено обсъждане през посочения период.  

В рамките на общественото обсъждане на проекта на Наредба постъпиха 

становища от „А1 България“ ЕАД, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и 

„Йеттел България“ ЕАД, като и трите предприятия предложиха сформиране на 

експертна работна група в разширен състав с участие на техни представители, с 

представители на КРС и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). Също 

така, от страна на предприятията се направиха предложения по отделни текстове на 

проекта, които бяха анализирани. 

С оглед на постъпилите становища се проведоха редица срещи с представители 

на МТС и на заинтересованите страни. Наред с това, с писмо с изх. № 10-00-1266-

1/08.11.2021 г. се потърси становището на Европейската комисия относно 

задълженията във връзка с универсалната услуга с оглед коректното прилагане на 

разпоредбите на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, 



 

като се отчитат националните специфики и обстоятелства. Отговорът постъпи с писмо 

с вх. № 13-00-1/07.02.2022 г. 

С Решение № 350/30.09.2021 г. КРС отмени задълженията за осигуряване на 

обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови 

телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и 

осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за 

предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната 

услуга. 

С оглед на всичко посочено, в проекта на Наредба са направени следните 

основни изменения:  

1. С оглед решение № 350/30.09.2021 г. на КРС отпадат текстовете за 

осигуряване на обществените телефонни апарати; 

2. Направена е промяна в частта за параметрите за качество на универсалната 

услуга, като се създава препратка към общи текстове от ЗЕС (чл. 236), 

касаещи всички предприятия, в качеството им на потенциални доставчици на 

универсална услуга и отпада изискването за изпълнение на целеви 

показатели за предоставяне на универсалната услуга; 

3. Прецизирани са текстовете относно реда за налагане на задължения във 

връзка с предоставянето на универсалната услуга. 

 

Прилагането на Наредбата не изисква допълнителни финансови средства. 

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна 

уредба с последните изменения в ЗЕС, както и постигане на яснота по отношение на 

правилата, по които задължените субекти ще предоставят универсалната услуга или ще 

им бъде възложено задължение, свързано с предоставянето на универсалната услуга.  

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и 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. 

В тази връзка, КРС приема резултатите от проведеното обществено обсъждане 

на проект на Наредба, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. на КРС, и открива нова 

процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за 

предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

съгласно Заповед № РД-07-170/04.04.2022 (Мирослава Тодорова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

  (Мария Бончева)  

 


