
 

 

К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 

 

 

  

РЕШЕНИЕ № 302 

от 19 август 2021 г. 

 

 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения,  

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

1.  Открива процедура по обществени консултации на образци на: 

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

позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги,  

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

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

допълване; 

 уведомление за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.  

2. Проектите т. 1 да се публикуват на страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет за обществени консултации.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществени консултации на страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет. В този срок заинтересованите лица могат да 

представят писмени становища по приетия проект.  

  

     

 

Мотиви:  

 

Съгласно чл. 11 от поставения на обществено обсъждане 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, 

предприятията регистрират приемно-предавателна станция на наземна мрежа или 

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

заявления по образец на комисията. Също по образец е подават уведомления до КРС за 

разположени точки за безжичен достъп с малък обхват. 



 

 

С оглед на това, че образците на заявления и уведомление имат пряка връзка с 

приложението на проекта на наредба, и предвид необходимостта да се осигури нейното 

своевременно прилагане, КРС открива обществени консултации по проектите на образци. 

Проектите на образци ще бъдат в сила към датата на обнародването 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 . 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

 (Мария Бончева)  

   

   

 

 


