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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 № 386 

 
от 28 октомври 2021 г. 

 
На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за електронните съобщения, във връзка с 

Решение № 237 от 08.07.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

     
1. Приема резултатите от проведените обществени консултации, открити с 

Решение № 237/08.07.2021 г. на КРС. 
2. Постъпилите становища, ведно с резултатите от проведените обществени 

консултации, решението и мотивите към него, да бъдат публикувани на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. 
 

Мотиви:  

Съгласно чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), 

административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните 
правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност 
по прилагане на закона и постигане на целите му. 

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), преди приемане 
на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитието на електронните 

съобщения Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) провежда обществени 
консултации. 
           В тази връзка и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и 

консултативност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, със свое Решение № 237 от 
08.07.2021 г.  КРС откри процедура за обществени консултации относно Анализ по чл. 53, 

ал. 2 от ЗЕС на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се 
събират от КРС по ЗЕС (Тарифата).   
            В рамките на определения 30-дневен срок от датата на публикуване на 

съобщението за откриване на процедурата, в който заинтересованите лица трябва да 
представят писмени становища, в КРС постъпиха: 

 писмо вх. № 10-00-1040/06.08.2021 г. от „Теленор България” ЕАД (Теленор); 

 писмо вх. № 10-00-1039/06.08.2021 г. от „Цетин България” ЕАД; 

 писмо вх. № 10-00-1049/09.08.2021 г. от „А1 България“ ЕАД (А1), което 
съдържа данни търговска тайна; 

 писмо вх. № 10-00-1048/09.08.2021 г. от „Българска телекомуникационна 
компания” ЕАД (БТК ЕАД); 

 писмо вх. № 10-00-1044/09.08.2021 г. от Сдружение за електронни 
комуникации (СЕК); 

 писмо вх. № 12-01-316/10.08.2021 г. от Асоциация на българските радио- и 
телевизионни оператори (АБРО). 

След анализ на постъпилите становища в рамките на обществените консултации, се 

установява, че основните предложения, постъпили от предприятията са за преразглеждане 
на посочения в Анализа размер на административната такса за контрол, намаление на 

таксите за радиочестотен спектър и номерационен ресурс.  



 

2 
 

Максималният размер на събираните административни такси е ограничен от 

кумулативното действие на чл. 139, ал. 1 от ЗЕС, според който размерът на 
административните такси, съответства на административните разходи на комисията и чл. 

16, пар. 1, а) от Европейския кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС), според който 
покриват изцяло единствено административните разходи. 

Допълнително, съгласно разпоредбата на т. 53 от Общите разпоредби на ЕКЕС, 

административните „такси следва да бъдат ограничени до покриването на 
действителните административни разходи за тези дейности“. 

Кумулативното действие на тези разпоредби води до извода, че размерът на 
събраните административни такси трябва да е близък до размера на относимите 
административни разходи на комисията, но не трябва да го надвишава. Това обстоятелство 

води до необходимостта от изготвяне на прецизна методика за определяне на 
съотносимите административни разходи на комисията, с оглед определяне на конкретния 

размер на административната такса за контрол за всяка следваща година.  
За да се реализира този извод са необходими нормативни промени в Тарифата.  
Предвид горното и с оглед изпълнение на целите и принципите, залегнали в чл. 4 и 

5 от ЗЕС и отчитайки постъпилите становища от проведените обществени консултации , 
КРС приема, че размерът на административната такса за контрол следва да бъде запазен за 
2021 г., съгласно действащата Тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС, до 

приемането на Методика, съгласно която да бъде изчислена таксата за контрол за 2022 г. 
В проекта на постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифата за 

таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за 
електронните съобщения, ще бъде предложено размерът на административната такса за 
контрол да се определя на база Методика, приета от Комисията. На базата на приетата 

Методика ще се изчислява административната такса за контрол за всеки отчетен период, 
съгласно ЗЕС. Методиката ще бъде изготвена в определен срок след обнародване (или 

влизане в сила) на Постановлението на Министерския съвет, ще бъде публикувана за 
обществено обсъждане и ще се обнародва в Държавен вестник.  

За 2021 г. има действаща Тарифа за таксите, в която изрично в чл. 5, ал. 2 е посочен 

конкретния й размер от 0,2 на сто. В тази връзка в постановлението на Министерския 
съвет за приемане на Тарифата за таксите ще бъде фиксиран срок, в който КРС ще 

извърши анализ и ще определи по приетата Методика, размера на административната 
годишна такса за контрол за 2022 г. и ще внесе в Министерския съвет предложение за 
промяна на чл. 5, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.  
Съгласно чл. 142, ал. 1 от ЗЕС размера на еднократните такси за административни 

услуги, ще бъде актуализиран и увеличен на база допълнително извършен анализ . С цел 
стимулиране ползването на електронни услуги се предвижда и увеличение на отстъпката, 
ползвана при подаване на документи по електронен път.  

По отношение на направените предложения за намаление на таксите за 
радиочестотен спектър и номерационен ресурс, считаме че следва да бъдат запазени 

таксите регламентирана в Тарифата, съгласно мотивите в приложението към настоящото 
решение. Спектърът в честотните обхвати над 57 GHz ще се ползва въз основа на облекчен 
регистрационен режим и таксите ще бъдат определени с изменението на Тарифата. С 

оглед изготвените от КРС проект на Правила за ползване на радиочестотен спектър за 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след 

издаване на разрешение и проект на  Правила за използване на радиочестотния спектър за 
електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на 

  В съответствие с промените в ЗИД на ЗЕС (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.) в чл. 53, ал. 
1 от ЗЕС, в случай на разлика между общата сума на събраните административни такси и 

административните разходи на Комисията, КРС предлага изменение на Тарифата относно 
размера на административната такса за контрол. 
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разрешение, текстовете в Тарифата ще бъдат прецизирани по отношение на обхват 
26 GHz. 

Становищата, резултатите от обществените консултации и мотивите, които 

обосновават настоящото решение, са съгласно приложението.   

 

 
 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                              

(Иван Димитров) 

 

 

 

                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                 (Станислава Йорданова) 

 

 

 

    Директор на дирекция Правна: 

                   (Мария Бончева) 


