К ОМ И СИ Я З А Р ЕГУ ЛИ Р АН Е Н А СЪО Б Щ ЕНИ Я Т А
РЕШЕНИЕ № 449
от 10 август 2017 г.
На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на решение за изменение на Правила относно условията и реда за
издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за производствени нужди, съгласно Приложението към настоящото
решение.
2. Открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за
електронните съобщения относно проекта, посочен в т. 1 от настоящото решение.
3. Съобщение за откриване на процедурата по т. 2 да се публикува в един национален
ежедневник, както и на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет.
4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за
откриване на процедурата за обществени консултации по т. 2 в национален ежедневник, в
който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект.
Мотиви: Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, преди приемане
на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните
съобщения комисията провежда обществени консултации. В изпълнение на изискването
държавните органи да спазват принципите на публичност, прозрачност и консултативност, КРС
провежда обществени консултации за посочения в т. 1 от решението документ.
Във връзка с прието Решение № 338/23.06.2017 г. на Министерския съвет на Република
България (МС) за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на някои официални удостоверителни документи на
хартиен носител, в съответствие с правомощията на КРС беше извършен анализ на
действащите подзаконови нормативни актове в областта на електронните съобщения.
Настоящото изменение на Правилата относно условията и реда за издаване на разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
производствени нужди се извършва с оглед намаляване на административната тежест и
предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
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