
 
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 № 534 

 

 от 3 октомври 2017 г. 

 

На основание чл. 37, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, във връзка 

с Решение № 449/10.08.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приключва процедурата за обществени консултации на проект на решение за изменение 

на Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди, в която не са 

постъпили становища от заинтересовани лица. 

2. Да се приеме окончателно решение за изменение на Правилата за условията и реда за 

издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за производствени нужди. 

 

Мотиви: Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) преди 

приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитието на електронните 

съобщения КРС провежда обществени консултации.  

В тази връзка и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и 

консултативност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, със свое Решение № 449/10.08.2017 г. КРС 

стартира процедура за обществени консултации на проект на решение за изменение на 

Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди. В рамките на 

процедурата в КРС не са постъпили становища от заинтересовани лица. 

Съгласно чл. 37, ал. 4 от ЗЕС Комисията проучва всички становища и публикува на 

страницата си в интернет мотивите, които обосновават приетото решение.  

Предвид липсата на постъпили становища от заинтересовани лица стартираната процедура 

за обществени консултации следва да бъде приключена, като окончателното решение за 

изменение на Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди 

бъде прието без промяна в първоначално изготвения проект. 

 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                   (д-р Веселин Божков) 
 
 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 (Мирослава Тодорова) 

 


