
 

 

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 № 191 

 

от 16.06.2022 г. 

 

 

На основание чл. 36, ал. 3 и ал. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8 и чл. 66а, ал. 3 от 

Закона за електронните съобщения, както и във връзка с Решение № 136/20.04.2022 г.,  на 

Комисията за регулиране на съобщенията, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

 

1. Приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на 

изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър, 

открито с Решение № 136/20.04.2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 

  2. Да се публикува информация за резултата от общественото обсъждане на проект 

за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър 

на Интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за 

обществени консултации. 

           3. Да се приеме Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно 

използване на радиочестотния спектър.  

4. Решението по т. 3 да се изпрати за обнародване в официалния раздел на „Държавен 

вестник“.  

 

 

 

Мотиви: Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), при 

изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в този 

закон, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува 

съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му на страницата си в интернет 

и на Портала за обществени консултации. 

  Съгласно чл. 36, ал. 3 и ал. 4 от ЗЕС, КРС проучва становищата и отразява приетите 

предложения, като процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на 

страницата на комисията в интернет, а за нормативните актове - и на Портала за обществени 

консултации, на постъпилите становища, с изключение на частите, представляващи 

търговска тайна, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите 



 

 

предложения, и мотивите за неприетите. В рамките на процедурата в КРС не са постъпили 

становища от заинтересовани лица. 

Във връзка с горното, КРС приключва процедурата по обществено обсъждане. 

Проектът за изменение и допълнение изменение и допълнение на Правила за 

свободно използване на радиочестотния спектър не следва да бъде нотифициран към ЕК по 

реда на Директива (ЕС) 2015/1535 преди неговото окончателно приемане, тъй като с него 

се въвеждат разпоредби, които изцяло и без отклонение съответстват на Решение за 

изпълнение (ЕС) 2022/172, Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179, Решение за изпълнение 

(ЕС) 2022/180  и се прилагат задължителни актове на Съюза, каквито са описаните решения. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

 (Иван Димитров)  

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна”: 

  

 (Мария Бончева)  
 


