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ПОЗИЦИЯ 

по проекти на образци на заявления и уведомление, съдържащи данните, 

необходими за регистрация по Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, 

поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни 

мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и 

точките за безжичен достъп с малък обхват 

 

  

С Решение № 301 от 19.08.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие 

проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на 

регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 

1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват 

(Наредба). 

Проектът на Наредба обхваща процедурата за вписване в регистъра на приемно-

предавателните станции и точките за безжичен достъп с малък обхват, промяна на вписаните 

обстоятелства и заличаване на направена регистрация. Определени са условията и редът за 

предоставяне на достъп до информация в регистъра, както и дължимите административни 

такси.   

В проекта на Наредбата е указано, че предприятията следва да подават:  

- заявление за регистрация на приемно-предавателна станция на наземна мрежа, 

позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (чл. 7); 

- заявление за регистрация на дейност по поддръжка, дооборудване и/или 

подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна 

или допълване (чл. 8); 

- заявление при промяна на данните, подлежащи на регистрация (чл. 10); 

- уведомление за разположена точка за безжичен достъп с малък обхват (чл. 9). 
 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от проекта на Наредбата посочените по-горе заявления и 

уведомление са по образец, приет с решение на КРС. В случаите, когато се подава заявление 

по чл. 10, предприятията попълват актуализираните данни от заявлението по чл. 7 и 

уведомлението по чл. 9. Предвид това не считаме за необходимо да се изготвя отделен образец 

на заявление при промяна на данните, подлежащи на регистрация. 
 

С оглед спазване на принципите на прозрачност и публичност, залегнали в разпоредбите 

на Закона за електронните съобщения, КРС открива процедура по обществени консултации на 

публикуваните образци на заявления. 

 


