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Приложение към Решение № 245/07.07.2022 г. 

 

Анализ за 2021  г. на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 53, ал. 2 от 

Закона за електронните съобщения (ЗЕС)   

 

  

I. Запазване на таксите за използване на радиочестотен спектър от наземни 

мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги 

С оглед създаване на необходимите условия за развитие на свързаността и достъпа до 

безжични мрежи с голям капацитет, както и насърчаването на ефективно, ефикасно и 

координирано използване на радиочестотния спектър и във връзка с целите, поставени с 

изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 30 от 

31.03.2020 г., в сила от 1 януари 2021 г.) (Тарифата) и Закона за изменение и допълнение на 

Закона за електронните съобщения (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (ЗИД на ЗЕС), през 2021 г. 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) извърши редица дейности, свързани с 

осигуряване на условия за използване на необходимите за въвеждане на 5G мрежи обхвати - 

700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz. 

През 2021 г., КРС проведе търг с тайно наддаване за издаване на три разрешения в 

размер на 100 MHz за използване на радиочестотен спектър от обхват 3.6 GHz, с национално 

покритие, за срок от двадесет години. С това се осигуриха реални условия за въвеждане на 5G 

мрежи в България и високоскоростни услуги за потребителите. 

По отношение на обхват 700 MHz, през изминалата година бяха извършени анализ и 

редица дейности, в резултат на които през 2022 г. се очаква провеждането на обществена 

консултация за предоставяне на ресурс в обхват 700 MHz с оглед предоставяне на спектър 

през 2023 г. 

КРС финализира и обществените консултации относно перспективите и условията за 

използване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz, в рамките на които 

предприятията заявиха само принципен интерес към получаване на спектър в този обхват. 

След проведени обществени консултации относно обявено намерение за ограничаване 

броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz за наземна 

мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално 

покритие, КРС предостави радиочестотен спектър на три предприятия в размер на 2х20 MHz 

на всяко от тях. Това даде възможност на предприятията да увеличат капацитета на мрежите 

си в гъсто населени райони за обслужване на нарастващия трафик на данни, където 

потреблението на услуги е по-голямо. 

С изключение на таксите за радиочестотен спектър в обхват 700 MHz, чието 

предоставяне предстои, последното изменение на Тарифата относно всички такси влезе в сила 

от 01.01.2021 г.  

В тази връзка бяха предприети действия от страна на КРС и в резултат от намаляване 

на таксите, част от свободния ресурс беше предоставен на заинтересованите предприятия, с 

което Комисията допринесе за ефективното използване на спектъра.  
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Видно от данните, предоставени от предприятията, при пазарния сегмент 

„предоставяне на мобилни услуги“, не се наблюдава различие в развитието спрямо 2020 г.  

Общият обем на приходите от мобилна телефонна услуга през 2021 г. продължава да 

намалява, но и през втората година от началото на пандемията от COVID-19 отново се 

наблюдава ръст в потреблението на телефонните разговори в мобилни мрежи в страната. При 

броя на абонатите е налице значително по-малък спад в сравнение с предходната 2020 г., което 

показва, че отчетеното негативно влияние върху показателя през първата година на кризата 

отслабва през 2021 г. Общият обем на приходите от предоставяне на мобилна телефонна 

услуга на дребно е повлиян негативно от ръста в броя на абонатите, които използват услугата 

в пакет с мобилен достъп до интернет, тъй като той заема все по-голям дял в общата цена на 

месечния абонамент, заплащана от абонатите за пакетна услуга. Въпреки „по-меките“ 

противоепидемични мерки и възможността за пътуване в чужбина при определени условия 

(притежаване на ваксинационен сертификат или отрицателен тест за COVID-19), през 2021 г. 

отново се наблюдава спад в потреблението и приходите от мобилни разговори в роуминг, 

макар и в значително по-малък размер.  

Въвеждането на 5G доведе до динамична промяна в мобилните мрежи, от която ще се 

възползват както потребителите, така и бизнеса и индустрията. 5G мрежите ще осигурят 

инфраструктура за свързване на милиони умни устройства, които ще могат автоматично да 

обменят информация помежду си. Очаква се това да доведе до навлизане на пазара на 

различни и персонализирани приложения, умни градове, умни домове, автономни 

автомобили, свързана индустрия и др. Основен компонент в развитието на 5G е използването 

на голямо количество спектър, респективно по-широки честотни ленти за поддържане на по-

високи скорости, по-големи количества трафик и предоставяне на по-качествени услуги. С 

разгръщането на мрежите от пето поколение се очаква да се даде тласък на развитието на 

дигиталните услуги. Наред с това се очаква засилване на конкуренцията при предоставяне на 

широколентов достъп до интернет, тъй като въвеждането на фиксирания безжичен интернет 

през NR (5G) и производителността, която притежава, ще позволи на мобилните оператори да 

установят по-интензивен конкурентен натиск върху доставчиците на фиксиран широколентов 

достъп до интернет.  

От друга страна, реализирането на 5G покритието изисква сериозни инвестиции за 

мобилните предприятия, като през изминалата година те инвестираха в придобиването на 

честотен ресурс в 2.6 GHz и 3.6 GHz. Осигуряването на регулаторна предвидимост е важна 

предпоставка за насърчаване на дългосрочни инвестиции и въвеждане на иновации от 

предприятията и би спомогнало за по-скоростното разгръщане на 5G мрежите, въпреки 

предизвикателствата на продължилата и през 2021 г. пандемия, причинена от COVID-19.   

Последното изменение на Тарифа за таксите, относимо към тези такси, е основано на 

база извършен цялостен преглед на Тарифата, с оглед преценка на необходимостта от 

цялостното й изменение, предвид особеностите на пазара на електронни съобщения и 

икономическото развитие на телекомуникациите в Република България.  

Бяха изследвани тенденциите на пазара на електронни съобщения в България на фона 

на развитието на българската икономика и нивата на таксите в Тарифата. В допълнение, беше 

извършен сравнителен анализ на таксите за използване на радиочестотен спектър от наземни 

мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, определени от 

другите национални регулаторни органи в Европа, по метод за претегляне на данните чрез 

среден приход на абонат и обем на пазара към момента на предоставяне на спектъра, което 

позволява елиминиране на разликите в годините на отдаване на различните честоти. 
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Имайки предвид, че измененият размер на таксите действа от началото на миналата  

календарна година, към настоящия момент е твърде рано да се оцени ефекта и получените 

резултати от промяната в Тарифата. КРС продължава да наблюдава измененията на таксите 

на европейско ниво, но отчитайки относително голямата продължителност на разрешенията 

за тези честоти, проведените търгове в други европейски държави през 2020-2022 не могат 

съществено да променят резултатите от извършения изчерпателен преглед преди предходното 

изменение на Тарифата.  

Предвид изложеното, размерът на таксите за използване на радиочестотен спектър от 

наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, следва да 

се запази. 

 

II. Определяне на такси за използване на радиочестотен спектър след регистрация   

Със ЗИД на ЗЕС се въведе възможност определен радиочестотен спектър да се използва 

въз основа на регистрация (регистрационен режим), с което се предвидиха облекчени условия 

за използване на радиочестотния спектър.  

В тази връзка, е налице необходимост да се определят съответните такси – еднократна 

такса за административна услуга и годишна такса за ползване на радиочестотен спектър. 

С приемането на Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация 

(Правилата), КРС определи условия за използване на радиочестотни ленти 57-66 GHz, 71-76 

GHz, 81-86 GHz, 92-95 GHz, въз основа на регистрационен режим. По този начин ще се 

насърчат предприятията да изграждат широколентови мрежи, които осигуряват по-висока 

скорост на предаване на данните и съответно по-добро качество на услугите, което от своя 

страна създава предпоставки за развитие на електронните съобщителни мрежи от 5-то 

поколение. 

При новия регистрационен режим заявяването и предоставянето на права за ползване на 

радиочестотен спектър ще става по електронен път. . За разлика от регистрационния режим, 

при предоставянето на права за ползване на радиочестотен спектър въз основа на разрешение,  

КРС извършва планирането и координирането на мрежите. Информационната система за 

регистрационния режим се разработва в момента и предстои внедряване в експлоатация през 

2022 г. 

 Техническите характеристики и особеностите на ленти 57-66 GHz, 71-76 GHz, 81-86 

GHz, 92-95 GHz, предоставят възможност за многократно преизползване на честотите. 

Следователно степента на ограниченост на ресурса в тези обхвати е по-малка в сравнение с 

по-ниските обхвати. Радиорелейните участъци в по-високите честотни обхвати се 

характеризират с канали с много голяма широчина на честотната лента (над 250 MHz), къси 

разстояния (около 1 км), силно насочени антени, спрямо обхвати за мрежи от вида „точка към 

точка” до 38 GHz и ниска мощност. Използваните силно насочени антени облекчават 

проектирането на мрежите и предполагат намалени нива на смущения при висока степен на 

преизползване на наличните честотни канали. Това от своя страна предполага по-облекчена 

честотна координация. 

 През 2012 г. в Тарифата беше въведен опростен модел на изчисление на таксата, като 

размера в обхвати 71-76 GHz и 81-86 GHz зависи само от заеманата честотна лента, тъй като 

участъците в тези обхвати се изграждат на разстояния около 1 км и не биха дали отражение в 

крайната цена и възможността за многократно преизползване на честотите. Определянето на 

https://crc.bg/files/Pravna/PRAVILA_registracionen_regim_2021_Final.pdf
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таксата и промяна на модела на тарифиране, обуславящо се от техническите характеристики 

за радиочестотните ленти 71-76 GHz и 81-86 GHz, бе подкрепено от предприятията при 

проведените обществени консултации. Определянето на по-ниски такси за тези честотни 

обхвати се мотивира с възможностите за многократно преизползване на честотите, поради 

свръхвисокия честотен обхват. 

При проучването през 2012 г. относно ползването на радиочестотните ленти 71-76 GHz 

и 81-86 GHz се установи, че много държави предоставят тези обхвати чрез облекчен режим 

(регистрационен режим) съгласно ЕСС Препоръка (05)07. При въвеждане на таксите за тях 

(Тарифата от 1 януари 2013 г., както и при последващото изменение на Тарифата, в сила от 

26.01.2016 г.), е взет под внимание факта, че в ЗЕС не е предвиден регистрационен режим и са 

отчетени спецификите на техническите характеристики в тези ленти. 

При регистрационния режим предприятията ще извършват проверка на данните за 

заявените участъци чрез информацията от публичния регистър, а КРС ще координира 

заявените за ползване мрежи съгласно този режим, чрез верифициране на технически 

параметри с цел ефективното ползване на спектъра и недопускане на смущения.  

Предвид горепосоченото и в съответствие с диференциран подход при определяне на 

таксите за радиорелейните участъци в зависимост от техния обхват, ползването на честоти от 

обхватите над 57 GHz (съгласно Правилата – 57-66 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz и 92-95 GHz) 

ще е въз основа на регистрационен режим. 

В Тарифата ще бъдат предвидени еднократни и годишнa такси за регистрационния 

режим, както и промени в годишните такси за ползване на радиочестототен спектър за 

мрежите от вида „точка към точка“, във връзка с въвеждане на таксите за регистрационния 

режим.  

При предложението за конкретните размери на таксите за регистрационния режим ще се 

вземе предвид насърчаването на инвестициите в инфраструктурата, стимулиране на 

иновациите и осигуряване на условия за въвеждане на ново поколение мобилни мрежи (5G). 

Очаква се това да окаже допълнителен положителен ефект, свързан с цифровизацията на 

икономиката, като се отчитат нарастващите потребности на бизнеса/потребителите от много 

високи скорости, във връзка с динамичното развитие на технологиите. Работата от разстояние 

и дистанционното обучение, с оглед пандемията от COVID-19, значително повишиха 

изискванията към електронните услуги. В тази връзка, предприемане от КРС на действия за 

промени в Тарифата ще допринесат за насочване на финансовите ресурси на предприятията 

към инвестиции в мрежи с много висок капацитет и подобряване качеството на услугите за 

потребителите.  

Развитието на мрежите от вида „точка към точка” се определя от необходимостта от 

увеличаване на преносния капацитет, като се увеличават използваните ширини на каналите и  

се запазва относителния общ брой участъци.  

 

Използването на по-широки ленти от своя страна води до изчерпване на ресурса в 

определени направления, което ограничава преизползването на спектъра, като не се 

наблюдават съществени промени в развитието на тези мрежи в България. В допълнение 

проучените европейски практики показаха, че таксите в повечето от държавите са функция от 

честотен обхват, лента, разстояние, какъвто е начинът за определянето им и в България, като 

при сравнителен анализ, се вижда, че таксите в нашата страна са по-ниски, в повечето случаи, 

в това число и при ленти 55/56 MHz и 110/112 MHz. Съгласно ЗЕС и Тарифата, всички такси 
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се определят правопропорционални на количеството ползван спектър в съответния обхват, с 

оглед природната ограниченост на честотния ресурс. Тези фактори не обуславят 

преразглеждане или промени на таксите за тези мрежи. 

 

 

III. Определяне на такси за негеостационарните спътникови системи и мрежи, 

свързващи се с тези системи 

През последните години се наблюдават нови тенденции и технологии за развитие на 

спътниковите комуникации, както чрез спътници на позиция на геостационарна орбита, така 

и чрез спътници на позиция на негеостационарна орбита. С приемането на ЗИД на ЗЕС и 

Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от 

спътникови радиослужби след издаване на разрешение, се създадоха условия за предоставяне 

на радиочестотен спектър, използван от негеостационарни спътникови системи, което дава 

възможност български предприятия да експлоатират такива системи и съответно да увеличат 

присъствието на България на пазара на спътникови услуги. 

 При негеостационарните спътникови системи се очаква да се използват стотици, дори 

хиляди спътници, обикалящи около Земята, разположени на негеостационарна орбита, която 

е по-близко до нашата планета в сравнение с геостационарната орбита. Предвид това антените 

на земните станции, свързващи се с негеостационарни спътникови системи трябва да 

проследяват множеството спътници на негеостационарна орбита, докато се движат по небето, 

за разлика от съществуващите спътникови мрежи, при които се използват земни станции с 

антена, насочена само към един спътник, който е неподвижен в небето. Спътниците на 

негеостационарна орбита имат по-малко покритие в сравнение с тези на геостационарна 

орбита. Предвид посочената специфика, се очаква да се изграждат по-голям брой земни 

станции, всяка от които използва една или повече от една антена. Негеостационарните 

спътникови системи могат да се използват както за търговски цели, така и за научни цели, за 

изследване на Земята, за космическа експлоатация и др. 

 Спътниковите комуникации са потенциална възможност за осигуряване на 

широколентов достъп и играят важна роля в глобалната информационна инфраструктура, като 

осигуряват бърз и лесен начин за комуникация, независимо от разстоянията и 

местоположението, на което се намират потребителите. В тази връзка, развитието на 

спътниковите мрежи е насочено към въвеждането на нови технологии, които изискват 

използването на по-голямо количество радиочестотен спектър особено в по-високите обхвати 

Ка (лента 26,5–40 GHz), Q (лента 33-50 GHz), V (лента 40–75 GHz), W (лента 75–100 GHz), 

което понякога достига до 2000 MHz. Осигуряването на възможност за увеличаване 

капацитета на преноса на данни ще бъде предпоставка за постигане на целите на Цифровото 

десетилетие на Европа. 

 В Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни 

мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение, се определят условията за 

работа на електронните съобщителни мрежи от следните спътникови радиослужби: 

неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова, радиоразпръскване-спътниково, изследване 

на Земята-спътниково и космическа експлоатация. 
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 През 2019-2020 г. бяха преразгледани таксите за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, от 

подвижна-спътникова радиослужба и на таксите за позициите на геостационарна орбита, 

определени за Република България. Направен беше сравнителен анализ на таксите в България 

и други държави. С цел таксите за мрежите от неподвижна и подвижна спътникови 

радиослужби, и таксите за позициите на геостационарна орбита, да са конкурентни на тези в 

съседни на България държави, и с оглед привличане на чужди инвестиции, начинът на 

формиране както на еднократната административна такса, така и на таксата за ползване на 

радиочестотен спектър беше променен. 

 Предвид въведените в ЗЕС разпоредби, даващи възможност да се предоставя 

радиочестотен спектър за негеостационарни спътникови системи и приемането на Правилата 

за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови 

радиослужби след издаване на разрешение, е необходимо в Тарифата за таксите, които се 

събират от КРС, да се определят и съответните такси. За целта е направен сравнителен анализ 

на ползването на спектър за геостационарни и негеостационарни спътникови системи.  

1. Към настоящия момент таксите за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба или от подвижна-

спътникова радиослужба, са: 

- Еднократна такса за издаване на разрешение (чл. 2, ал. 1, т. 3 от Тарифата) - за всяка 

земна станция в размер на 800 лв.; 

- Годишна такса за ползване на радиочестотен спектър (чл. 7, ал. 1, т. 1 от Тарифата) – 

200 лв. за 1 MHz за обхватите под 18,4 GHz и 10 лв. за 1 MHz за обхватите над 18,4 GHz. 

  За изменение на разрешения за спътникови радиослужби с честотно планиране се 

дължи такса за всяка земна станция в размер на 800 лева. 

 Във връзка с Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни 

съобщителни мрежи от спътникови радиослужби1 след издаване на разрешение и предвид 

спецификата на земните станции на спътниковите мрежи, свързващи се с негеостационарните 

спътникови системи и по-специално вероятността една такава земна станция да се състои от 

повече от една антена, в Тарифата ще бъдат предвидени изменения във вида мрежа/- за 

съответните еднократна и годишна такса. 

 2. Към настоящия момент таксите за позиция на геостационарна орбита, определени 

за Република България за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 

съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, или от подвижна-спътникова 

радиослужба, са: 

 - Еднократна такса за издаване на разрешение (чл. 2, ал. 1, т. 9 от Тарифата) - 5000 лв.; 

- Годишна такса за ползване на радиочестотен спектър (чл. 6, ал. 1, т. 10 от Тарифата) – 

2000 лв. за всеки транспондер за обхватите под 18,4 GHz и 100 лв. за всеки транспондер за 

обхватите над 18,4 GHz, т.е. 20 пъти по-ниска от обхватите над 18,4 GHz. 

 

В Тарифата няма определени еднократни такси и такси за ползване на радиочестотен 

спектър от негеостационарни спътникови системи. 

 

                                                           
1 В Правилата „електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, или от подвижна-

спътникова радиослужба“ са заменени с „мрежи от спътникови радиослужби“. 
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Направено е проучване чрез въпросници, публикувани на страницата на Групата на 

независимите регулатори (IRG), от което може да се направи извод, че критериите за 

формиране на таксите за спътниковите мрежи са различни в всяка отделна държава, като 

размера на таксите за ползване от двата вида системи не се различава, с изключение на тези 

във Великобритания и Лихтенщайн. 

В резултат от анализ на подадените за координиране заявки за негеостационарни 

спътникови системи, публикувани на страницата на Международния съюз по 

далекосъобщения (МСД), може да се обобщи, че широчината на един канал на 

негеостационарни спътникови системи варира от няколко kHz до няколко GHz. Към 

настоящия момент КРС е подала заявки за координация на негеостационарни спътникови 

системи, които са с широчина на транспондерите/каналите от 20 kHz до 5 MHz, което не 

означава, че в бъдеще няма да се подават заявки за координация2 на негеостационарни 

спътникови системи с по-голяма широчина.  

КРС приема, че като критерий за определяне на таксите за ползване на радиочестотен 

спектър следва да се използва количеството предоставен ресурс, т.е. таксата за ползване на 

радиочестотен спектър следва да се формира пропорционално на 1 MHz предоставен спектър. 

В тази връзка е направен сравнителен анализ на таксите за ползването на радиочестотен 

спектър за позиции на геостационарна орбита. 

Таксата за ползване на радиочестотен спектър от позиция на геостационарна орбита,  ще 

бъде преизчислена на 1 MHz. Негеостационарните спътникови системи са системи за пренос 

на данни, предвид което таксата, която ще бъде определена може да съответства на таксата, 

която се плаща за позиция на геостационарна орбита за пренос на данни. За позиции на 

геостационарна орбита е предоставян спектър под обхват 18,4 GHz, за който таксата на 

транспондер е 2000 лева. Таксата за ползване на честоти в обхватите над 18,4 GHz е в размер 

на 100 лева, 20 пъти по-малко. 

В разрешенията за предоставяне на позиция на геостационарната орбита, определена за 

Република България за осъществяване на електронни съобщения чрез спътникови системи, е 

определен радиочестотния спектър, който предприятията имат право да използват и 

съответните технически характеристики на предавателните и приемните канали (номер на 

канала, носеща честота, широчина на канала, мощности и т.н.).  

Предвид гореизложеното КРС ще предложи: 

- еднократната такса за позиция на геостационарна орбита, определена за Република 

България да е относима и за радиочестотен спектър, използван от негеостационарна 

спътникова система; 

-  годишни такси за ползване на позиции на геостационарната орбита, определени за 

Република България и за мрежите от негеостационарна спътникова система да се дължи за 

всеки 1 MHz, в зависимост от честотния обхват под/над 18,4 GHz 

С промените в Тарифата ще се осигурят условия за използване на радиочестотен спектър 

от негеостационарни спътникови системи и мрежи, свързващи се с такива системи. 

 

                                                           
2 След координиране на спътниковите системи, за които са подадени заявки в МСД, предстои да бъдат издадени 

разрешения за тяхната експлоатация. 
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IV. Запазване на таксите за номерационни ресурси 

В КРС е постъпило предложение за преразглеждане на размера на годишните такси, 

събирани от КРС за мобилни и географски номера. Съгласно предложението, е налице 

тенденция  за спад в сегментите на мобилна и фиксирана гласови услуги, което дава основание 

да бъде предложено намаление на годишните такси за тези ресурси. Предложението е 

придружено от  сравнителен анализ на таксите за мобилни и географски номера, които събират 

регулаторите в държави членки на ЕС. Представени са данни, според които годишните такси 

за номера в България са над средните за ЕС, а приходите от абонат на мобилни услуги в 

страната са сред най-ниските, като в резултат съотношението на средния приход от абонат 

към таксата за номер е сред най-високите. В анализа не е посочен периода, за който се отнасят 

посочените данни и липсва сравнение на покупателната способност в държавите от ЕС, чиито 

данни са цитирани. 

Една от целите, които се постигат чрез събиране на такси за ползване на номерационни 

ресурси е стимулиране на ефективното им използване. Както е посочвано и в предходни 

анализи, нормативната база дава възможност на предприятията да оптимизират разходите си 

за първично предоставения им номерационен ресурс, като връщат ненужните им групи номера 

или предоставят вторично групи номера на други предприятия.  

КРС приема, че намаляването на таксите няма да стимулира подобряването на 

ефективното използване на ресурса и няма да намери отражение в таксите за крайните 

ползватели. Намаленото търсене на номера следва да се отрази на количеството на ползвания 

от предприятията ресурс, а не да се търси компенсиране с намаление на таксите, събирани от 

Регулатора. 

 

V. Такси за изменение и допълнение на временно разрешение 

Към настоящия момент в Тарифата не е предвидена административна услуга за 

изменение и допълнение на временно разрешение, съответно еднократната такса за това. Във 

връзка с промени в ЗЕС относно сроковете и видовете временни разрешения, е необходимо в 

Тарифата да се въведе такса за изменение/допълнение на тези разрешения и размер на таксата 

за предоставянето на услугата.   

 

VI.  Преглед на такси по видове мрежи с отпаднала необходимост 

При цялостния преглед на таксите по видове мрежи в Тарифата, се установи, че част от 

тях  следва да бъдат отменени, поради отпаднала необходимост, както следва: 

 Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и 

разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването; 

 Електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на 

текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването; 

 Електронна съобщителна мрежа от радиослужбите въздушна и морска подвижна, 

радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на 

аеронавигационното обслужване на полетите на гражданското въздушно пространство; 

 Електронна съобщителна мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща 

информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването;   



9 

 

 Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и 

разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването 

Eлектронна съобщителна мрежа за мрежа обслужване на корабоплаването и предоставяне на 

речни информационни услуги на корабния трафик; 

 Електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на 

текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването; 

 Електронна съобщителна мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща 

информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването. 

Отпадането е необходимо предвид факта, че мрежите за търсене и спасяване са уредени 

с подзаконови актове - наредби и правила, съгласно които контактните точки са определени 

нормативно. 

По отношение на авиационно търсене и спасяване: Съгласно Национален план за 

търсене и спасяване при авиационни произшествия, функциите по контрол и управление на 

Координационен център за търсене и спасяване при авиационно произшествие са на ГД ГВА, 

като управлението на системата за ТиС при АП се осъществява от Главния директор на ГД 

ГВА в съответствие с разпоредбите на Наредба 12 от 11.09.2020 г. за системата за търсене 

и спасяване при авиационно произшествие.  

Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия е изготвен в 

изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международните 

конвенции за оказване на помощ на хора, търпящи бедствие (Конвенцията за международно 

гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море), 

като участниците в плана е необходимо да работят в тясно сътрудничество и координация 

на дейностите по търсене и спасяване при авиационни произшествия. 

По отношение на морско търсене и спасяване:  Съгласно Международната конвенция 

за търсене и спасяване по море, спасително-координационните центрове трябва да бъдат 

държани в течение със състоянието на готовност на единиците по търсене и спасяване. 

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) организира и координира търсене 

и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети. 

„ИАМА организира и координира търсенето и спасяването на бедстващи хора, кораби 

и самолети, упражнява контрол върху опазването на морската среда от замърсяването от 

кораби и води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните 

оператори в Република България.“ („Морски пространствен план на Република България 

2021-2035, част „Морски транспорт“). 

Предвид изложеното е необходимо в Тарифата да се предвидят промени, като отпаднат 

или се изменят относимите към тези мрежи такси. 

След заявен интерес от Геофизичния институт към БАН, е издадено временно 

разрешение през 2009 г. С оглед осигуряване на условия за издаване на постоянно разрешение, 

в Тарифата, през 2010-2011 г., са въведени еднократна такса за издаване на разрешение и 

годишна такса за ползване на радиочестотен спектър от метеорен радар. След въвеждане на 

таксите не е подавано заявление за издаване на разрешение. Със ЗИД на ЗЕС е предвидено, че 

за научни организации, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, за 

реализиране на краткосрочни проекти или експериментално използване, не се дължат такси 

по реда на глава осма от ЗЕС.  
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Предвид горното, в Тарифата следва да се предвиди отпадане на таксите за метеорния 

радар.  

 

VII. Административни такси 

Редакциите на чл. 53, ал. 1 и чл. 139 от ЗЕС (ДВ, бр. 20 от 2021 г.), налагат необходимост 

от анализ относно административната годишна такса за контрол. 

С Решение № 386 от 28.10.2021 г. на КРС за приключване на обществените консултации 

във връзка с извършен Анализ по чл. 53, ал. 2 от ЗЕС на необходимостта от преразглеждане 

на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС, е разписано, че КРС ще разработи 

Методика за определяне на годишната такса за контрол.   

КРС е изготвила проект на Методика, в която се урежда редът и начинът за определяне 

на размера на административната годишна такса за контрол, съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЕС. 

С Решение № 94 от 24.03.2022 г. на КРС, е стартирана процедура за обществени 

консултации на изготвения проект на Методика за определяне на размера на 

административната годишна такса за контрол. Към настоящия момент постъпилите 

становища по проекта са в процес на преглед и анализ от страна на Комисията. 

Предвид изложеното, в настоящия анализ не е разгледана административната годишна 

такса за контрол. 

Анализът на еднократните такси за административни услуги показа необходимост от 

определяне на такси за административни услуги във връзка с въвеждането на регистрационен 

режим и възникналата необходимост от предоставяне на услуга за изменение и допълнение на 

временно разрешение.  

 

VIII. Редакционни промени в текстовете за еднократни такси за издаване на 

разрешение и годишни такси за ползване на радиочестотен спектър на мрежи за наземно 

радиоразпръскване 

Във връзка с приети от КРС Правила за използване на радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и прецизиран в тях текст 

относно „обхвата на граничната зона“ е необходимо уеднаквяване на съответните текстове и 

в Тарифата. 

С цел прецизиране на текстовете, е необходимо да се предвиди промяна в структурата 

на Тарифата  по отношение на условията за диференцирането на таксите по население и/или 

територия 

 

 

 

 

 


