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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 № 229 

от 16 февруари 2012 г. 
 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения,  
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за 
електронните съобщения относно необходимостта от преразглеждане на съществуващите 
задължения, наложени на „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД с Решение № 655 от 10.06.2010 г., съобразно 
изложеното в приложението към настоящото решение. 

2. Приложението към настоящото решение да се публикува на страницата на Комисията 
за регулиране на съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се 
публикува в един национален ежедневник. 

3. Определя 14-дневен срок, в който заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища. 
 

Мотиви: 
 
С Решение № 655 от 10.06.2010 г. КРС прехвърли от БТК на „НУРТС България” АД част от 

правата и съответните задължения, включени в притежаваното от „Българската 
телекомуникационна компания” АД (БТК) Разрешение № 01580/25.09.2008 г. за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от 
вида „точка към точка" и съответно издаде Разрешение № 01625/10.06.2010 г. на „НУРТС 
БЪЛГАРИЯ" АД.  Към момента на прехвърляне на правата и задълженията по Разрешение № 
01580/25.09.2008 г., БТК имаше действащо задължение за предоставяне на съвместно ползване 
на помещения, съоръжения и кули при регулирани условия с оглед  разпоредбата на § 7 от ПЗР на 
Закона за електронните съобщения (ЗЕС). 

Имайки предвид, че „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД не е определено от КРС за предприятие със 
значително въздействие на пазар, отчитайки новите правомощия на КРС по чл. 281б-г от ЗЕС и 
основния принцип на закона за свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото, 
КРС счита че е необходимо да се изследва въпроса за необходимостта от преразглеждане на 
съществуващите задължения, наложени на „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД с Решение № 655 от 
10.06.2010 г. 

За изясняване в максимална степен на позицията на всички заинтересовани страни, КРС 
приканва същите да представят своето становище относно горепосочените регулаторни 
задължения за „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД. 

В становищата си заинтересованите страни могат да представят становище и по други 
въпроси, за които считат, че са от съществено значение за разглеждания въпрос. 

   
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
  

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Мирослава Тодорова)  
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