Приложение № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
за изменения и допълнения на
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ
СЪОБЩЕНИЯ /съпоставка/
Съществуващ текст
Чл. 54. (1) Комисията оказва съдействие
или дава задължителни указания в случай
на спор, възникващ във връзка със
съществуващи задължения по този закон
между
предприятия,
предоставящи
електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, или между такива предприятия и
предприятия, ползващи се от наложени
задължения по достъп и/или взаимно
свързване, когато някоя от засегнатите
страни е отправила писмено искане.
(2) Искането по ал. 1 задължително
съдържа обстоятелствата, на които то се
основава, и към него се прилагат заверени
копия
на
документи,
доказващи
изложените обстоятелства, и документ за
платена такса за административни услуги
в случаите, когато се искат задължителни
указания от комисията.

Предложение за промяна
няма промени

Чл.
77.
(1)
Предприятието,
осъществяващо електронни съобщения
при общи изисквания, може да поиска
писмено от комисията издаване на
удостоверение за вписване в регистъра по
чл. 33, ал. 1, т. 1.
(2) Комисията издава удостоверението по
ал. 1 в 7-дневен срок от постъпване на
искането. В удостоверението се посочват
правата по чл. 74, ал. 1, свързани с
предоставяне на електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, изграждане на
електронна
съобщителна
инфраструктура, включително право на
преминаване, договаряне на достъп до и
взаимно свързване на мрежи.
(3) За издаване на удостоверение по ал. 1
се заплаща административна такса в
размер, определен в тарифата за таксите,
които се събират от комисията по този
закон. Към искането се прилага документ
за платена такса.
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(2) Искането по ал. 1 задължително
съдържа обстоятелствата, на които то се
основава, и към него се прилагат заверени
копия
на
документи,
доказващи
изложените обстоятелства, и документ за
платена такса за административни
услуги, когато плащането не е извършено
по електронен път в случаите, когато се
искат
задължителни
указания
от
комисията.

(3) За издаване на удостоверение по ал. 1
се заплаща административна такса в
размер, определен в тарифата за таксите,
които се събират от комисията по този
закон. Към искането се прилага документ
за платена такса, когато плащането не е

извършено по електронен път.
(4) Удостоверение по ал. 1 не се издава, (4) Удостоверение по ал. 1 не се издава,
ако не е приложен документ за платена ако не е приложен документ за платена
административна такса.
административна
такса,
когато
плащането не е извършено по електронен
път.
Чл. 83. (1) Процедурата по издаване на
разрешение започва след подаване на
заявление за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс по образец,
утвърден от комисията. Заявлението
съдържа:
1. идентификационни данни на лицето,
което иска издаване на разрешение:
а) за физическите лица - трите имена,
единен граждански номер и постоянен
адрес, а за чужденците - личен номер;
б) за юридическите лица и едноличните
търговци - наименование (фирма),
седалище, адрес на управление и
съответния идентификационен код;
2. посочване
на
необходимия
индивидуално определен
ограничен
ресурс - радиочестотен спектър и/или
номера,
и/или
позицията
на
геостационарната орбита;
3. кратко описание на вида електронни
съобщения, за които е необходимо
ползването на индивидуално определен
ограничен ресурс;
4. описание
на
технически
характеристики
на
електронната
съобщителна мрежа и съоръжения;
5. описание на услугата или услугите,
които лицето ще предлага чрез
индивидуално определения ограничен
ресурс, в случай че той е предназначен за
осъществяване
на
обществени
електронни съобщения;
6. срок за ползване на индивидуално
определения ограничен ресурс;
7. (отм.);
8. първоначален териториален обхват;
9. лице и данни за контакти.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписване в
Търговския регистър, издадено не по-рано
от един месец преди датата на подаване на
заявлението,
ако
лицето
не
е
регистрирано или пререгистрирано след 1
януари 2008 г. по реда на Закона за
търговския регистър, а за чуждестранни
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(2) Към заявлението се прилагат:
1. за дружества, регистрирани в друга
държава - документ за актуалната
регистрация
по
националното
законодателство,
издаден
от
компетентния орган на съответната
държава
на
лицетоактуално
удостоверение за вписване в Търговския

лица - съответен документ, когато е
приложимо;
2. документ
за внесена такса за
административни услуги;
документ,
удостоверяващ,
че
предприятието
не
е
обявено
в
несъстоятелност или не е в производство
за обявяване в несъстоятелност, ако
лицето
не
е
регистрирано
или
пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по
реда на Закона за търговския регистър;
4. декларация, че едноличният търговец
не е в процедура по заличаване;
5. документ, издаден от компетентен
орган, с който се удостоверява, че
физическото или юридическото лице
няма парични задължения към държавата
по смисъла на Данъчно- осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл
в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
6. декларация от управителя и членовете
на управителните органи на лицето, че не
са лишени от правото да упражняват
търговска дейност.
(3) Заявлението и документите към него
се подават на български език.

регистър, издадено не по-рано от един
месец преди датата на подаване на
заявлението,
ако
лицето
не
е
регистрирано или пререгистрирано след
1 януари 2008 г. по реда на Закона за
търговския регистър, а за чуждестранни
лица - съответен документ, когато е
приложимо;
2. документ
за внесена такса за
административни
услуги,
когато
плащането не е извършено по електронен
път;
3. документ от съответния компетентен
орган,
когато лицето е регистрирано в друга
държава, който удостоверява, че лицето
не е обявено в несъстоятелност или не е в
производство
за
обявяване
в
несъстоятелност;документ,
удостоверяващ, че предприятието не е
обявено в несъстоятелност или не е в
производство
за
обявяване
в
несъстоятелност, ако лицето не е
регистрирано или пререгистрирано след
1 януари 2008 г. по реда на Закона за
търговския регистър;
4.(отм.) декларация, че едноличният
търговец не е в процедура по заличаване;
5. (отм.)документ,
издаден
от
компетентен орган, с който се
удостоверява, че физическото или
юридическото лице няма парични
задължения към държавата по смисъла на
Данъчно-осигурителния
процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване
или
отсрочване
на
задълженият;
6. декларация от управителя и членовете
на управителните органи на лицето, че не
са лишени от правото да упражняват
търговска дейност.
(3) Заявлението и документите към него няма промени
се подават на български език.
(4) При липсващи и/или нередовни (4) При липсващи и/или нередовни
документи по ал. 1 и 2 комисията документи по ал. 1 и 2 комисията
уведомява писмено заявителя да отстрани уведомява писмено заявителя да отстрани
непълнотите или нередовностите в 7- непълнотите или нередовностите в 10дневен
срок
от
получаване
на дневен срок 7-дневен срок от получаване
уведомлението. В случай че непълнотите на уведомлението. В случай че
или нередовностите не бъдат отстранени непълнотите или нередовностите не
в посочения срок, заявлението не се бъдат отстранени в посочения срок,
разглежда.
заявлението не се разглежда.

нова: (5) Комисията изисква по служебен
път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за
съответното лице.
Чл. 84. (1) Комисията с мотивирано
решение
отказва
издаването
на
разрешение, когато:
1. не е налице свободен ограничен ресурс,
включително когато не е координиран на
национално или когато е необходимо, на
международно ниво;
2. използването на ограничения ресурс би
застрашило националната сигурност или
е в противоречие с международни
задължения, произтичащи от влязъл в
сила международен договор, по който
Република България е страна;
3. лицето,
което
кандидатства
за
разрешение:
а) е обявено в несъстоятелност или е в
производство
за
обявяване
в
несъстоятелност или се намира в
ликвидация;
б) е лишено от правото да упражнява
търговска дейност;
в) има публични задължения към
държавата, включително и към комисията
и осигурителни фондове, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
г) е с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен
ограничен
ресурс за същия вид електронни
съобщения за срока, определен от
комисията.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, букви
"а" и "в" се удостоверяват с документ от
съответния компетентен орган, а по буква
"б" - с декларация от физическото лице.
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(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква
„а“ се удостоверяват с документ от
съответния компетентен орган, когато
лицето е регистрирано в друга държава, а
по буква „б“ - с декларация от
физическото лицеОбстоятелствата по ал.
1, т. 3, букви "а" и "в" се удостоверяват с
документ от съответния компетентен
орган, а по буква "б" - с декларация от
физическото лице.
(3) Разпоредбата на ал. 1, т. 3, буква "б" се няма промени
прилага и за управители или членове на
управителни органи на предприятието.
Чл. 100. (1) Лицата, които искат да Чл. 100. (1) Лицата, които искат да

участват в обявения от комисията конкурс
или търг, подават писмено заявление за
участие, към което прилагат:
1. документ,
удостоверяващ
съществуването и актуалното правно
състояние на лицето - в случаите, когато
заявителят
не
притежава
Единен
идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър;
2. доказателства
за
финансови
възможности, като: годишен счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите,
годишни данъчни декларации, банкови
препоръки, документи за придобиване на
дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в
съответствие с изискванията на чл. 96, ал.
1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или
банкова гаранция за неговия размер;
5. документи, удостоверяващи липсата на
обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3;
6. декларация
за
опазване
на
поверителността на информацията, която
се съдържа в конкурсната или тръжната
документация;
7. документ за платена конкурсна или
тръжна документация
8. други документи, свързани с предмета
на конкурса или търга.

участват в обявения от комисията
конкурс или търг, подават писмено
заявление за участие, към което прилагат:
1. документ,
удостоверяващ
съществуването и актуалното правно
състояние на лицето - в случаите, когато
заявителят
не
притежава
Единен
идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър;
2. доказателства
за
финансови
възможности, като: годишен счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите,
освен ако същите не са заявени за
обявяване в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, годишни данъчни
декларации,
банкови
препоръки,
документи
за
придобиване
на
дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в
съответствие с изискванията на чл. 96, ал.
1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или
банкова гаранция за неговия размер;
5. декларация, че лицето не е лишено от
правото
да
упражнява
търговска
дейност;документи,
удостоверяващи
липсата на обстоятелствата по
чл. 84, ал. 1, т. 3;
6. декларация
за
опазване
на
поверителността на информацията, която
се съдържа в конкурсната или тръжната
документация;
7. документ за платена конкурсна или
тръжна документация, когато плащането
не е извършено по електронен път;
8. други документи, свързани с предмета
на конкурса или търга.
(2) Всички документи се подават на няма промени
български език.
(3) При липсващи и/или нередовни (3) При липсващи и/или нередовни
документи по ал. 1, с изключение на тези документи по ал. 1, с изключение на тези
по ал. 1, т. 3, кандидатът се уведомява по ал. 1, т. 3, кандидатът се уведомява
писмено да отстрани непълнотите или писмено да отстрани непълнотите или
нередовностите, като му се дава 7-дневен нередовностите, като му се дава 10срок от получаване на уведомлението. В дневен срок 7-дневен срок от получаване
случай
че
непълнотите
или на уведомлението. В случай че
нередовностите не бъдат отстранени в непълнотите или нередовностите не
посочения срок, кандидатът не се допуска бъдат отстранени в посочения срок,
до участие.
кандидатът не се допуска до участие.
нова: (4) Комисията изисква по служебен
път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице
(4) Лицето, което иска да участва в
обявения от комисията конкурс или търг,
не се допуска до участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в
производство
за
обявяване
в
несъстоятелност, или се намира в
ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява
търговска дейност;
3. има публични парични задължения към
държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, или задължение
към осигурителни фондове, освен ако не е
допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен
ограничен
ресурс за същия вид електронни
съобщения за срока, определен от
комисията.
(5) В случай че броят на подадените
заявления е по-малък или равен на броя на
разрешенията, които са предмет на
решението по чл. 93, ал. 2, комисията с
решение
обявява
процедурата
за
приключила и в 10-дневен срок издава
разрешение за ползване на индивидуално
определен
ограничен
ресурс
радиочестотен спектър. В тридневен срок
след приемането на решението за
обявяване на процедурата за приключила
комисията го изпраща в "Държавен
вестник" за обнародване в 5-дневен срок
от получаването му.
(6) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т.
4 не е постъпило нито едно заявление,
комисията
с
решение
прекратява
обявената процедура. В тридневен срок
след приемането на решението за
прекратяване на обявената процедура
комисията го изпраща в "Държавен
вестник" за обнародване в 5-дневен срок
от получаването му.

(45) Лицето, което иска да участва в
обявения от комисията конкурс или търг,
не се допуска до участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в
производство
за
обявяване
в
несъстоятелност, или се намира в
ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява
търговска дейност;
3. има публични парични задължения към
държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, или задължение
към осигурителни фондове, освен ако не
е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен
ресурс за същия вид електронни
съобщения за срока, определен от
комисията.
(56) В случай че броят на подадените
заявления е по-малък или равен на броя
на разрешенията, които са предмет на
решението по чл. 93, ал. 2, комисията с
решение
обявява
процедурата
за
приключила и в 10-дневен срок издава
разрешение за ползване на индивидуално
определен
ограничен
ресурс
радиочестотен спектър. В тридневен срок
след приемането на решението за
обявяване на процедурата за приключила
комисията го изпраща в "Държавен
вестник" за обнародване в 5-дневен срок
от получаването му.
(67) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т.
4 не е постъпило нито едно заявление,
комисията с решение прекратява
обявената процедура. В тридневен срок
след приемането на решението за
прекратяване на обявената процедура
комисията го изпраща в "Държавен
вестник" за обнародване в 5-дневен срок
от получаването му.

Чл. 113. (1) Предприятие, осъществяващо няма промени
обществени електронни съобщения, на
което е издадено разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър и/или
номера, може да заяви ползване на

допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс. Предприятието подава
заявление, което освен данните по чл. 83
съдържа и:
1. номера и дата на издаване на
първоначалното разрешение;
2. електронните съобщителни мрежи
и/или услуги, за извършването на които
ще
се
ползва
допълнителният
индивидуално определен
ограничен
ресурс;
3. посочване
на
допълнителния
индивидуално определен
ограничен
ресурс, за чието ползване се иска
изменение
и
допълнение
на
разрешението;
4. срок за ползване на допълнителния
индивидуално определен
ограничен
ресурс, който не може да бъде по-дълъг от
срока на ползване на първоначалния
индивидуално определен
ограничен
ресурс;
5. данни за ефективно усвояване на вече
предоставения индивидуално определен
ограничен ресурс.
(2) Електронните съобщителни мрежи
и/или услуги по ал. 1, т. 2 не могат да
бъдат
различни
от
електронните
съобщителни мрежи и/или услуги, за
които е предоставен първоначалният
индивидуално определен
ограничен
ресурс.
(3) Към заявлението се прилагат
документи и данни, обосноваващи
необходимостта
от
ползване
на
допълнителния индивидуално определен
ограничен ресурс, както и документ за
внесена такса за административни услуги.

(3) Към заявлението се прилагат
документи и данни, обосноваващи
необходимостта
от
ползване
на
допълнителния индивидуално определен
ограничен ресурс, както и документ за
внесена такса за административни
услуги, когато плащането не е извършено
по електронен път.
(4) Комисията предоставя заявения няма промени
допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс, когато:
1. предприятието
има
доказана
необходимост от такъв ресурс за
разширяване, модернизиране и развитие
на собствената електронна съобщителна
мрежа, когато чрез нея осъществява
обществени електронни съобщения, и
2. предприятието е използвало ефективно
вече
предоставения
индивидуално
определен ограничен ресурс, и
3. електронната съобщителна мрежа на

предприятието допуска възможност за
разширяване, модернизиране и развитие.
(5) Допълнителният
индивидуално
определен
ограничен
ресурс
се
предоставя без провеждане на конкурс
или търг.
(6) Ако условията по ал. 4 са налице,
комисията
предоставя
заявения
допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс - радиочестотен
спектър, като изменя и допълва
разрешението
за
ползване
на
индивидуално определен
ограничен
ресурс на заявителя, в срок до 42 дни от
датата на подаване на заявлението.
(7) Ако условията по ал. 4 са налице,
комисията
предоставя
заявения
допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс - номера, като изменя и
допълва разрешението за ползване на
индивидуално определен
ограничен
ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от
датата на подаване на заявлението.
(8) В 14-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 7 заявителят внася
по сметка на комисията дължимите такси
за
ползване
на
предоставения
допълнителен индивидуално определен
ограничен ресурс пропорционално на
времето за ползване в текущата година.
Чл. 274. (1) Радиосъоръжения и/или няма промени
крайни
електронни
съобщителни
устройства,
включващи
хардуерни
приспособления към съоръженията или
крайните устройства за криптографиране
на електронни съобщения и използващи
криптографски ключ с дължина, поголяма от 56 бита, се произвеждат или
внасят след регистрация в Дирекция
"Технически операции" на Държавна
агенция "Национална сигурност".
(2) Не подлежат на регистрация по ал. 1
криптографски устройства за защита на
банкови транзакции, смарт карти,
криптори за кодиране на телевизионен
сигнал, мобилни телефони без вграден
допълнителен
криптомодул
и
криптографски средства, използвани от
представителства или други организации
със статут на дипломатически мисии.
(3) За радиосъоръженията и крайните (3) За радиосъоръженията и крайните

електронни съобщителни устройства по
ал. 1 се води публичен регистър.
Регистърът се публикува на страницата на
Държавна
агенция
"Национална
сигурност" в интернет.

електронни съобщителни устройства по
ал. 1 се води публичен регистър, при
спазване изискванията на Закона за
ограничаване на административното
регулиране
и
административния
контрол. Регистърът се публикува на
страницата на Държавна агенция
"Национална сигурност" в интернет
(4) В регистъра по ал. 3 се съдържа няма промени
следната информация:
1. идентификационни
данни
на
производителя или вносителя:
а) за физически лица - трите имена и
постоянен адрес;
б) за юридически лица и физически лица еднолични търговци - наименование
(фирма), седалище, адрес на управление;
2. наименование и тип на крайното
устройство по ал. 1.
нова: (5) Административните органи,
лицата,
осъществяващи
публични
функции, организациите, предоставящи
обществени услуги и органите на
съдебната власт, пред които следва да се
установят обстоятелства, вписани в
публичния регистър по ал. 3 или на които
са необходими данни, налични в
публичния
регистър,
приемат
удостоверяването на обстоятелствата и
данните с писмено посочване в
съответното искане и/или заявление,
уведомление, декларация или друг
документ, с който се започва съответното
производство , без да изискват от
заявителите
и/или
подателите
представяне на доказателства за вписани
в регистъра обстоятелства и данни.
Чл. 275. (1) За регистрация на няма промени
радиосъоръжения
и/или
крайни
електронни съобщителни устройства по
чл. 274 производителят или вносителят
подава
заявление
до
Дирекция
"Технически операции" на Държавна
агенция "Национална сигурност".
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1.
идентификационни
данни
на
производителя, съответно на вносителя
(вносителят посочва данни и за
производителя):
а) за физическите лица - трите имена, ЕГН
и постоянен адрес, а за чужденците личен номер;

б) за юридически лица и физически лица еднолични търговци - наименование
(фирма), седалище, адрес на управление и
единен идентификационен код по
БУЛСТАТ, а за чуждестранни лица съответния идентификационен код;
2. пълното
наименование
на
радиосъоръжението
или
крайното
електронно съобщително устройство;
3. кратко описание на радиосъоръжението
или крайното електронно съобщително
устройство,
включващо
вида
на
използваните криптографски алгоритми и
дължината на криптографските ключове.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от техническата документация на
радиосъоръжението
или
крайното
електронно съобщително устройство;
2. описание
на
криптографските
алгоритми, ако те не са публично
известни,
начините
за
тяхната
инициализация, режимите на работа и
форматите на входящите и изходящите
данни.
(4) Заявлението и документите към него
се подават на български език.
(5) В случай на непълнота на заявлението
или на липса или непълнота на
приложенията към него производителят,
съответно вносителят, се уведомява
писмено да отстрани пропуските. Ако
пропуските не бъдат отстранени в срок 30
дни от датата на уведомлението,
процедурата се прекратява.
(6) Дирекция "Технически операции" на
Държавна
агенция
"Национална
сигурност" вписва радиосъоръжението
или устройството в регистъра по чл. 274,
ал. 3 в срок 30 дни от датата на получаване
на заявлението и приложенията към него
или от отстраняването на пропуските по
ал. 5.

(5) В случай на непълнота на заявлението
или на липса или непълнота на
приложенията към него производителят,
съответно вносителят, се уведомява
писмено да отстрани пропуските. Ако
пропуските не бъдат отстранени в срок 14
днив срок 30 дни от датата на
уведомлението,
процедурата
се
прекратява.
(6) Дирекция "Технически операции" на
Държавна
агенция
"Национална
сигурност" вписва радиосъоръжението
или устройството в регистъра по чл. 274,
ал. 3 в срок 14 дни в срок 30 дни от датата
на получаване на заявлението и
приложенията към него или от
отстраняването на пропуските по ал. 5.

