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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.
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М О Т И В И

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 две групи:
	Промени, свързани с въвеждането на такса за удължаването на срока за издаденото разрешение.

Проектът на Закон въвежда правна регламентация за събиране на такса при удължаване на срок на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. Събиране на подобна такса произтича от конституционно заложеното право на държавата да упражнява суверенни права върху радиочестотния спектър, както и от естеството на честотния ресурс, изрично определен в проекта.

На първо място този ресурс е дотолкова ограничен, че технологично броят на предприятията е сравнително малък. На следващо място след изграждането на електронните съобщителни мрежи, ползващи ограничения ресурс, чрез разрешението си гарантира възвръщаемост на вложените инвестиции, при висока степен на печалба. Не на последно място висока технологична инфраструктура позволява голямо разнообразие от електронни съобщителни услуги, които са основна необходимост за съвременното общество. Не може да не бъде отчетено и обстоятелството, че приходите, които генерират предприятията от предоставянето на услуги, поради големия брой потребители и масовост на предоставяните услуги, са значителни като обем.
Първоначалните срокове, за които са издадени разрешенията (15-20 години) са били съобразени с възвръщаемост на вложения капитал, иновационните и експлоатационни разходи, с цел гарантиране на сравнително висока рискова печалба.
Европейската практика е след изтичане на разрешение, с което е предоставен за ползване ограничен честотен ресурс да бъде гарантирано получаване на адекватно заплащане за ценния ресурс, който държавата предоставя при безрискови условия и направени и изплатени инвестиции. Възможни начини за получаване на заплащане на ресурса са търг или правно регламентиран механизъм за заплащане на такса, която е съпоставима/пропорционална с първоначалното заплащане за предоставяне на ресурса при издаване на разрешението.
Предвид спецификата на развитието на електронните съобщения и икономиката в Република България проектът предлага създаване на правна регламентация за получаване на еднократна такса при продължаване на срока за разрешение.
	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 услуги 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. Задължително 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.


София, 12.11.2013г.			Вносители:


