
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 № 320 

от 29.09.2022 г. 

 

 

На основание чл. 36, ал. 3 и 4 и чл. 195 от Закона за електронните съобщения във 

връзка със свое Решение № 224/30.06.2022 г. и на основание чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

1. Приема резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на 

Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения, съгласно 

Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Таблицата с постъпилите становища по общественото обсъждане, приетите 

предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, както и 

мотивите за неприетите, да бъдат публикувани на страницата на Комисия за регулиране 

на съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.. 

3.  Приема проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на 

цените и ценовите пакети на универсалната услуга, съгласно Приложение № 2 към 

настоящото решение. 

4. Проектът по т. 3, заедно с всички документи към него, да бъде изпратен на 

Министерството на транспорта и съобщенията. 

 

Мотиви: 
 

Със свое Решение № 224/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС) прие проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените 

и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните 

съобщения (ЗЕС). 



Изготвена е предварителна частична оценка на въздействието на акта, която е 

съгласувана без препоръки от дирекция „Модернизация на администрацията“ към 

Министерски съвет. 

В хода на общественото обсъждане  постъпиха становища от „А1 България“ ЕАД и 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, както и бяха направени коментари и 

предложения на Портала за обществени консултации, които са анализирани и отразени в 

таблицата с постъпилите становища.  

С оглед на изложеното, КРС приема проект на Постановление за приемане на 

Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 

от ЗЕС. Проектът, ведно с всички документи към него, се изпращат на Министерството 

на транспорта и съобщенията. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 (Иван Димитров) 

 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

 (Станислава Йорданова) 

  

  

директор на дирекция „Правна“  

 (Мария Бончева) 

 


