КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 167
от 04 май 2018 г.
На основание чл. 36, ал. 1, ал. 2 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на Постановление за изменение и допълнение на
Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията по Закона за електронните съобщения.
2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от
Закона за електронните съобщения на проекта по т. 1.
3. Проектът да се публикува на Интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията. Съобщението за откриване на процедурата да се
публикува в един национален ежедневник.
4. Определя 30 – дневен срок, считано от датата на публикациите по т. 3,
в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по
изготвения проект.
Мотиви:
Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), при
изготвяне на проекти на нормативни актове, комисията провежда процедура за
обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и
мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в
интернет.
Съгласно чл. 147, ал. 1 от ЗЕС размерът на таксите и начинът на
плащането им се определят с тарифа за таксите, които се събират от комисията,
приета от Министерски съвет по предложение на комисията.
Най-общо с нормативната промяна ще се създадат условия за усвояване
на честотния ресурс в обхват 2.6 GHz и изграждане на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, с което ще се
осигури възможност предприятията да предоставят високоскоростни мобилни
широколентови услуги на крайните потребители, в това число LTE.
Отделно от горното промяната на начина на определянето на таксите в
обхвати 3.6 GHz и 26 GHz, чрез премахване на регионалния принцип, цели
осигуряване на условия за по-ефективно управление на радиочестотния
спектър.

Във връзка с горното и на основание чл. 36, ал. 1 от ЗЕС, КРС открива
процедура за обществено обсъждане на проекта на Постановление за изменение
и допълнине на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за
регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.
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