
 
 

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 № 1852 
 
от 16 август 2012 г. 

 
 
 
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 122, ал. 1 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

електронните съобщения 
 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
      
     РЕШИ: 
 
 
 
1. Приема проект за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за 

прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, 
съгласно приложението към настоящото решение. 

 
 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 1 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 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 

 

Мотиви: 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на 
ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 105 от 2011 г.) са направени съществени изменения в Глава пета, Раздел IX. 
Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане, спиране или прехвърляне на разрешение, 
които налагат актуализиране на текстовете в действащите към момента Правила за условията 
и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс (Правила). Това налага КРС да актуализира подзаконовия акт като го приведе в 
съответствие с изменената нормативна уредба. 

 

Най-важното допълнение в ЗЕС, свързано с Правилата е въведената нова възможност 
за предприятията по смисъла на ЗЕС да отдават под наем индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър на трети лица. Поради естеството на законовата промяна това 
допълнение намира отражение в много от текстовете на действащите Правила, издадени от 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
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Въведени са нови текстове, които отразяват спецификата и облекчения режим за 
отдаване под наем на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър по 
отношение на наемателя във връзка с изискваните от страна на КРС документи.  

Някои от текстовете в Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс са прецизирани с цел яснота. 

Заличени са текстовете, които са неприложими предвид измененията в ЗЕС. 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
        (д-р Веселин Божков) 

                            ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                              (Неда Койчева) 

 
 
       Директор на дирекция ПРОПО: 
                     (Неда Койчева) 
 
 
 
 
 


