
 
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 № 473  
 

от 08 октомври 2015 г. 
 
 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 
 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

 1. Приема проекти на Правила относно условията и реда за издаване на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди  и 
Типово разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за производствени нужди, заедно с причините, които мотивират приемането на проектите, 
съгласно Приложенията към настоящото решение.  

2. Открива процедура по обществени консултации относно проектите, посочени в  т. 1 от настоящото 
решение. 

3. Съобщение за обществените консултации 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 дата на публикуване на съобщението за откриване на 
процедурата за обществени консултации по т. 2, в който заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища. 

 
 

 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 посочените в т. 1 от решението документи.  

Създаването на Правила за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди е 
свързано с необходимостта на производители на оборудване да ползват радиочестотен ресурс за 
провеждане на производствени тестове на радиосъоръжения,  с оглед дейността, която развиват. 
Създаването на условия за ползването на радиочестотния спектър за производствени нужди би довело 
до стимулиране на бизнеса в България, в частност – производството на радиосъоръжения и тестването 
им. Считаме, че с Правилата би се внесла прозрачност и яснота по отношение на заинтересованите 
предприятия. С оглед спецификата на дейността е необходимо приемане и на Типово разрешение.  

         Предвид горепосоченото и с оглед обществената значимост на посочените въпроси, КРС поставя 
на обществени консултации изготвените проекти на Правила и Типово разрешение, посочени в т. 1. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                      (Мирослава Тодорова) 
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