КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 106
от 15 март 2018 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.
Съгласно § 30 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на Закона за
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс (ЗИД на
ДОПК ), подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне
на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в
съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.
В чл. 87, ал. 11 (изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от
ДОПК е посочено, че за целите на комплексното административно обслужване
компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по
електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и
общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на
задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени
задължения.

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. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуалния кодекс (ДОПК).
.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Росен Желязков)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Неда Койчева)
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