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ТАБЛИЦА 

с постъпилите становища и резултатите от проведените обществени консултации по проект на постановление за приемане на 

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

(Методиката/Проекта) 

Заинтересовани 

лица 
Предложения Статус Мотиви 

Общи бележки 

БТК БТК посочва, че в настоящата редакция 

Проектът в голяма степен спомага за 

преодоляване на изразените в рамките на 

предходното обществено обсъждане 

притеснения относно обхвата му.  

Приема се по 

принцип 

При изготвянето на проекта КРС е взела 

предвид постъпилите становища на 

заинтересованите страни по предходните 

обществени консултации. 

По чл. 3 от Проекта  

„А1 България“ 

ЕАД (А1) 

Предприятието посочва, че в настоящия 

документ, са направени предложените от тях 

на предходното обществено обсъждане 

промени в прецизиране на текстовете в чл. 3 

от проекта на Методика. Разбирането на А1 

на новите текстове на чл. 3 е, че 

предприятията със задължение по чл. 197 по 

Закона за електронните съобщения (ЗЕС) ще 

определят като достъпни цените на пакет от 

услуги по смисъла на т. 43а от параграф 1 на 

допълнителните разпоредби по ЗЕС, както и 

на тарифни планове само за една от 

услугите, които може да са част от пакета от 

услуги. 

Приема се 

частично 

Съгласно чл. 197 от ЗЕС Комисията може 

да наложи на предприятията, които 
предоставят услуги за гласови съобщения 

чрез свързване в определено 

местоположение и услуги за достъп до 

интернет в определено местоположение, 

да предлагат на потребителите, по-

конкретно на хора със специални 

социални нужди или с ниски доходи, 

тарифни планове или ценови пакети, 

различни от предлаганите при обичайните 

търговски условия, когато в изпълнение 

на чл.194а установи, че цените на дребно 

за услугите по чл.182, ал.2 не са достъпни 

за потребителите с нисък доход или със 

специални социални потребности. 

Предвид необходимостта от прецизиране 

в чл. 3, т. 1. и 2 в проекта е  добавено „за 

самостоятелна услуга“ с оглед спазването 

БТК Разбирането на БТК е, че с предложения 

подход за прецизиране на ползването на 

понятията „тарифен план“ и „ценови пакет“ 

предприятията със задължение  по реда на 

чл. 197 от ЗЕС ще определят като достъпни 
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цените на пакет от услуги по смисъла на т. 

43а, §1 от Допълнителните разпоредби на 

ЗЕС, както и на тарифни планове само за 

една от услугите, които могат да бъдат 

включени в пакета от услуги. 

на разпоредбите на чл. 216 ал. 2 от ЗЕС 

при предлагане на ценови пакети да се 

осигурява правото на потребителя за 

ползване на услуги, необвързани в пакет 

по цени извън ценовия пакет и по 

отношение на универсалната услуга. 

Както са посочили БТК и А1 

достъпността на цените се определя на 

пакет от услуги по смисъла на т. 43а, §1 

от Допълнителните разпоредби на ЗЕС, 

както и на тарифни планове само за една 

от услугите, които могат да бъдат 

включени в пакета от услуги съгласно чл. 

216 ал. 2 от ЗЕС. 

 

По Глава втора от проекта чл. 5 от Проекта 

„А1 България“ 

ЕАД (А1) 

В чл. 5 т. 4 е предвидено, че при определяне 

на цените на универсалната услуга 

предприятията следва да вземат предвид и 

заменяемост на услугите по чл. 182, ал. 2 от 

ЗЕС със съответни алтернативни 

обществени електронни съобщителни 

услуги. А1 счита, че текстът в чл. 5, ал. 1, т. 

4  следва да се прецизира, тъй като в 

момента не може да се направи категорично 

заключение кои са тези алтернативни услуги 

и дали те следва да се имат предвид в 

технологично и/или ценово отношение и как 

може да стане това. В тази връзка 

предприятието предлага текста на чл. 5, т. 4 

да се промени на: „възможност за 

заменимост на услугите, включени в обхвата 

Приема се  

Конкретното посочване на услугите, 

които се имат предвид под „алтернативни 

обществени електронни съобщителни 

услуги” крие риск от технологично 

ограничаване на настоящите и бъдещи 

възможности за предоставянето на 

универсална услуга но с оглед 

еднозначност при тълкуването чл. 5 т. 4 се 

редактира по предложение на 

предприятията, както следва: 

„4. Заменимост на услугите по чл.182, ал. 

2, от ЗЕС със съответни алтернативни 

обществени електронни съобщителни 

услуги, в случай че такава заменимост е 

приложима“. 
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на чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, в случай че такава 

бъде установена.“ 

БТК С цел постигане на еднозначност при 

тълкуването, БТК счита за подходящо да 

бъде направено уточнението, че изискването 

за прилагането на принципа по т. 4 от чл. 5 

ал. 1 е в сила само в случай, че бъдат 

идентифицирани съответни алтернативни 

обществени електронни съобщителни 

услуги. Според предприятието посоченият 

общ принцип не е достатъчно конкретизиран 

и може да доведе до противоречиви 

тълкувания и съответно прилагане на 

методиката. БТК посочва, че заменимостта 

на услугите по принцип предполага 

възможност за ползване и на двете услуги на 

база на сходни характеристики и цени, т.е. 

без ползването на едната от тези услуги да 

обезсмисли търговското предоставяне на 

другата. В тази връзка БТК счита, че спрямо 

посочения принцип приложение следва да 

намери и разпоредбата на чл. 85, ал. 5 от 

Директива (ЕС) 2018/1972. Съгласно 

посочената разпоредба при определяне на 

достъпна цена регулаторните органи следва 

да сведат възможността за изкривяване на 

пазара до минимум. В тази връзка 

изкривяването на пазара не следва да се 

отнася само до конкретно разглежданата 

услуга, а и до всички останали заменими 

услуги. В тази връзка предприятието 
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предлага следната редакция на 

предложената от КРС разпоредба: 

„4. Заменимост на услугите по чл.182, ал. 2, 

от ЗЕС със съответни алтернативни 

обществени електронни съобщителни 

услуги, в случай че такава заменимост е 

приложима“. 

Портал за 

обществени 

консултации“ 

(www.strategy.bg) 

Във връзка с общественото обсъждане на 

проекта „Портал за обществени 

консултации“ (www.strategy.bg)  на 13 юли 

2022 г. са постъпили бележки и коментари 

от „акmail“ от анонимен  автор по Глава 

втора от проекта, че в регламентираните 

общи принципи за начина на определяне и 

изменение на цените и ценовите пакети на 

универсалната услуга, се използват различни 

показатели  за индекс на потребителските 

цени, което води до неяснота относно 

точното прилагане на Методиката. 

Кореспондентът посочва, че в т. 6 на чл. 5 от 

Методиката се говори за „влиянието на 

индекса на потребителските цени“ и според 

автора би следвало да става въпрос за 

показателя „Индекс на потребителските 

цени (ИПЦ), който служи като официален 

измерител на инфлацията в Република 

България. В бележките се посочва, че 

същият показател се използва и в чл. 6, като 

в т.1 от него се прави препратка към чл. 7, 

където е уреден реда за определяне на този 

показател, но в чл. 7 се говори за 

Приема се 

частично 

Бележката по отношение на използването 

на различни показатели  за индекс на 

потребителските цени се приема и на 

съответните места са направени 

редакционни корекции, като „индекс на 

потребителските цени“ (ИПЦ) е заменен с 

„хармонизиран индекс на 

потребителските цени“ (ХИПЦ). 

Твърдението на автора, че навсякъде в 

Глава втора от проекта под „изменение“ 

се разбира единствено увеличение на 

цените, но не и намаляване и така на 

практика предприятията по чл. 2 се 

лишават от възможността да определят 

по-ниски цени на предлаганите от тях 

услуги по чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, от което 

без съмнение биха имали полза всички 

потребители на тези услуги, както и би се 

стимулирала свободната конкуренция не 

се приема. В тази връзка, обръщаме 

внимание, че никъде в проекта не са 

включени текстове, че изменението може 

да бъде само в посока увеличение на 

цените. Т.е. съгласно текстовете на 

проекта изменението може да бъде и 

http://www.strategy.bg/
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„хармонизиран индекс на потребителските 

цени“, т.е. за ХИПЦ, а не за ИПЦ.  

Според автора навсякъде в Глава втора от 

проекта под „изменение“ се разбира 

единствено увеличение на цените, но не и 

намаляване и така на практика 

предприятията по чл. 2 се лишават от 

възможността да определят по-ниски цени 

на предлаганите от тях услуги по чл. 182, ал. 

2 от ЗЕС, от което без съмнение биха имали 

полза всички потребители на тези услуги, 

както и би се стимулирала свободната 

конкуренция. 

Кореспондентът възразява и срещу 

възможността, предвидена в чл. 7, ал. 2, да 

се използва прогнозния индекс на 

инфлацията на Министерството на 

финансите, тъй като отчитането на 

влиянието на ИПЦ трябва да става на базата 

на реални данни. 

Във връзка с направените бележки автора 

предлага изменение в чл. 6 и чл. 7 от Глава 

втора, както следва: 

„В чл.6(1) При определяне на цените по чл. 5 

предприятията по чл. 5 по ал. 2 спазват 

следните изисквания: 

1.Цените могат да се променят на период 

не по-кратък от една година, освен в 

случаите по ал. 2; 

2. Предлаганите нови цени не могат да 

надвишават пределния размер, определен 

съгласно чл. 7. 

намаление, което не се ограничава от 

разпоредбите на проекта, както и 

увеличение, което е ограничено.  

По отношение на възражението относно 

използването на прогнозния индекс на 

инфлацията на Министерството на 

финансите, обръщаме внимание, че се 

предвижда този индекс да се използва 

когато месечния хармонизиран индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ) нараства с 

10 на сто или повече и липсват реални 

данни. В противен случай се 

възпрепятства процедурата по изменение 

на цените, поради липса на реални данни, 

което е в ущърб на предприятията, 

предоставящи услуги по чл. 182, ал. 2 от 

ЗЕС.  

Предвид гореизложеното становище на 

КРС предложените изменения в чл. 6 и 

чл. 7 от Глава втора от анонимния автор 

не се приемат.  
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(2) Цените могат да се променят и на 

период по-кратък от една година в случай 

на нарастване на месечния индекс на 

потребителските цени с 10 на сто или 

повече. 

Чл. 7.(1) Извън случаите по чл. 6, ал.2 

пределният размер на предлаганите нови 

цени се определя по следната формула: 

Pt = Pt-1*(1+ИПЦсг12), където: 

Pt - предлагана нова цена; 

Pt-1 - действащата цена към момента на 

внесеното предложение за промяна на 

цените; 

ИПЦсг12 – общият средногодишен индекс на 

потребителските цени за предходните 12 

месеца, определен и публикуван от НСИ към 

момента на внасяне на предложението за 

промяна на цените. 

(2) В случаите по чл. 6, ал. 2 пределният 

размер на предлаганите нови цени се 

определя по следната формула: 

Pt = Pt-1*(1+ИПЦм), където: 

Pt - предлагана нова цена; 

Pt-1 - действащата цена към момента на 

внесеното предложение за промяна на 

цените; 

ИПЦм – е общият индекс на 

потребителските цени за предходния месец, 

определен и публикуван от НСИ към 

момента на внасяне на предложението за 

промяна на цените. 

По чл. 9 от Проекта 
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Портал за 

обществени 

консултации“ 

(www.strategy.bg) 

По отношение на „Цени за хора със 

специални нужди и/или ниски доходи“, 

авторът коментира, че в ал. 2 и 3 на чл. 9 е 

посочено до какъв максимален размер 

достъпните цени по чл. 3 могат да бъдат по-

ниски от стойността на същите услуги, 

предлагани при обичайни търговски 

условия, но не е посочен минимален размер, 

като разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, 

ал. 1. са аналогични. Според кореспондента 

по този начин се дава възможност 

предприятията по чл. 3 да определят 

„достъпни цени”, които да се различават 

минимално, дори чисто символично от 

стандартните търговски цени. 

В тази връзка авторът предлага, с цел 

осигуряване на по-високо ниво на защита на 

интересите на ползвателите на тарифните 

планове по чл. 3, предлагам в чл. 9, ал. 2 и 3, 

в чл. 12, ал. 1 и в чл. 12, ал. 1, преди „до” да 

се добави „от 30”, за да се гарантира, че 

достъпните цени по чл. 3 ще бъдат с най-

малко 30 на сто по-ниски от стандартните 

търговски цени. 

Не се приема 

Във връзка с предложението на автора да 

бъдат направени редакции в текстовете на 

чл. 9, ал. 2 и 3, в чл. 12, ал. 1 и в чл. 12, ал. 

1, с цел гарантиране най-малко 30 на сто 

по-ниски цени за услугите по чл. 3 от 

стандартните търговски цени не са 

представени мотиви и описание на 

метода, по който е определен  размера от 

30 на сто. Предвид, че от предоставянето 

на универсалната услуга предприятията 

може да генерират нетни разходи, които 

според  нормативната уредба подлежат на 

компенсиране, КРС счита, че 

определянето на  най-малко 30 на сто по-

ниски цени за плановете по чл. 3 от 

стандартните търговски цени е 

необосновано и финансово неоправдано. 

По чл. 13 от Проекта 

Портал за 

обществени 

консултации“ 

(www.strategy.bg) 

Авторът посочва, че е предвидено е 

доказването на ниски доходи да става с 

официален документ, но не е посочено кога 

трябва да е издаден този документ. По този 

начин кореспондентът счита, че се дава 

възможност хора, които вече не получават 

месечно социално подпомагане, да 

Не се приема 

Предложението за редакция чл. 13, ал. 2 

след думите „официален документ” да се 

добави „издаден най-много един месец 

преди това и”, за да не се допуска 

злоупотреба с права излиза извън обхвата 

на действие на Методиката, тъй като в нея 

се регламентира достъпността на цените, 
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представят стари документи за предоставено 

такова подпомагане.  За да не се допуска 

злоупотреба с права, кореспондентът 

предлага в изречение първо на чл. 13, ал. 2 

след думите „официален документ” да се 

добави „издаден най-много един месец 

преди това и”. Така текстът на изречение 

първо в алинеята би добил следния вид: 

„Ценовият пакет по ал. 1 се предоставя 

само на лица, които представят на 

предприятието официален документ, 

издаден най-много един месец преди това и 

доказващ, че са с ниски доходи.” 

а не реда за предоставяне на услугата. В 

допълнение обръщаме внимание, че за 

предоставянето на неверни данни се носи 

отговорност в съответствие с 

националното законодателство.  

 

 


