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											Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

(Обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37, 42, 45, 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 97 и 105 от 2010 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г. и бр. 15, 28 и 52 от 2013 г.)



§ 1. В чл. 19, т. 2 след думите: „за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър” се добавят „и от еднократната такса за удължаване на срока на действие на разрешението”.

§ 2. В чл. 139, ал. 2, т. 3 в края на текста се добавя „и удължаване срока на действие на разрешението”.

§ 3. В чл. 143, ал. 2 се създава изречение второ:
„При удължаване срока на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса”.

§ 4. В чл. 148, ал. 2, т. 2 след думите: „за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър" се добавя: „и за удължаване на срока на действие на разрешението”.

§ 5. Създава се чл. 260а:
„Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, предоставят безвъзмездно на абонатите си подробна сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.
(2) Сметка по ал. 1 се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на нейното издаване и съдържа най-малко следното:
1.	име и номер на абоната;
2.	вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
3.	пакет/вид на предоставяните услуги;
4.	период на отчитане на ползваната услуга;
5.	общ размер на дължимата сума, включващ отделно размера на сметката и размера на данъчните начисления върху сметката, изразени в процент и в абсолютна стойност;
6.	идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон”.

§ 6. Създава се чл. 339а:
„Чл. 339а. За нарушения по чл. 260а, на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 5000 лв.”.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 7. Започнатите към датата на влизане в сила на този закон производства по удължаване на срока на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се довършват по реда на този закон като се заплаща еднократна такса по чл. 143, ал. 2, изречение второ.




				ВНОСИТЕЛИ:































Мотиви

С проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) се предлага да бъде въведена такса за удължаване срока на издадено разрешение, както и нов чл. 260а, въвеждащ изисквания към предприятията предоставящи електронни съобщителни услуги да предоставят детайлизирана сметка/фактура на абонатите си за ползваните услуги.
Предложенията за промени в ЗЕС са в следните групи:
I. Промени, свързани с въвеждането на такса за удължаване срока на издаденото разрешение.
С предложените промени се въвежда еднократна такса за удължаване срока на издаденото разрешение, тъй като тя до сега не е предвидена в действащия ЗЕС. Това ще се отрази на постъпленията от тази такса към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и към републиканския бюджет, които ще се увеличат.
Необходимостта от въвеждане на отделна еднократна такса за удължаване на срока на действие на издадено вече разрешение произтича от ограничеността на ресурса, върху който държавата има суверенни права и чието ползване води до значителни приходи за съответния оператор. С оглед справедливото ползване на ресурса подходът ще се прилага за всички предприятия, ползващи индивидуално разпределен ограничен ресурс - радиочестотен спектър. Респективно, въвеждането на подобна такса ще доведе до увеличаване на постъпленията в държавния бюджет и на министерството, без да се нарушава принципа за пропорционалност. Увеличението е за сметка на бюджета на МТИТС с цел развитието на проекти за информационното общество, в т.ч., електронното управление, електронните съобщения и пощенските услуги. Ускореното развитие на подобни проекти произтича от статистиката за България в докладите на Европейската комисия, а именно: значително изоставане в изпълнението на редица приоритети, заложени в Цифровата програма за Европа, като една от основните причини е недостиг на публичен ресурс.
II. Промени, свързани с определяне на броя на продължаването на разрешенията за индивидуално определен ресурс-радиочестотен спектър.
Следвайки установени практики в други държави-членки на ЕС, като: Малта, Австрия и Гърция където е предвидено провеждане на състезателна процедура за предоставяне на радиочестотния спектър за трети пореден път при изтичане на срока на разрешенията се предлага броя на продължаването на разрешенията за индивидуално определен ресурс-радиочестотен спектър да не е по-голям от два пъти.
Промяната е обусловена от изискванията на Рамковата директива за ефективно и ефикасно използване на ресурса, а именно привличане на нови участници на пазара след състезателна процедура с оглед стимулиране на конкуренцията и избягването на „презапасяването" с честоти. Така се предотвратява нарушаването или ограничаването на конкуренцията в сектора на електронните съобщения, като се насърчи инвестирането в общоевропейски мрежи при осигурено равнопоставено третиране на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

III. Промени свързани с въвеждане на изисквания към предприятията предоставящи електронни съобщителни услуги да предоставят детайлизирана сметка/фактура на абонатите си за ползваните услуги.
С предложените промени се въвежда задължение аналогично на задължението на предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги. По този начин се гарантира защита на правата на потребителите и се осигурява точно и коректно отчитане на предоставяните услуги.
Като резултат от промените ще бъдат създадени предпоставки за гарантиране на по-голяма прозрачност на дейността на предприятията, осъществяващи електронни съобщения, и възможности за извършване на ефективен контрол от компетентните органи по ДОПК.
Въвеждат се изисквания към предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи/услуги, за предоставяне на детайлизирана сметка на абонатите за ползваните услуги. Задължението е аналогично на наложеното на предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги. По този начин се гарантира защитата на правата на потребителите и се осигурява точно и коректно отчитане на предоставяните услуги. Въвеждането на норми, гарантиращи прозрачност, ще улесни работата на контролните органи.
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