
 

 
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 № 532 

 

 от 3 октомври 2017 г. 

 

На основание чл. 36, ал. 3 и ал. 4 и чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, във 

връзка с Решение № 448/10.08.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приключва процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за изменение 

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

определен ограничен ресурс, в която не са постъпили становища от заинтересовани лица. 

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

прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 

3. Решението по т. 2 да  бъде изпратено за обнародване в официалния раздел на 

„Държавен вестник”. 

 

 

Мотиви: Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) при изготвяне 

на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в този закон, комисията 

провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект 

и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.  

Съгласно чл. 122, ал. 1 от ЗЕС условията и редът за прехвърляне на разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните 

задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, се определят с нормативен административен акт от 

комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, който се обнародва в "Държавен 

вестник". 

 В тази връзка със свое Решение № 448/10.08.2017 г. КРС стартира процедура за 

обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за 

прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. В 

рамките на процедурата в КРС не са постъпили становища от заинтересовани лица. 

Съгласно чл. 36, ал. 3 и 4 от ЗЕС комисията проучва постъпилите становища и отразява 

приетите предложения, като процедурата приключва с публикуване на страницата на КРС в 

интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са 

отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите. 

Предвид липсата на постъпили становища от заинтересовани лица стартираната процедура 

за обществено обсъждане следва да бъде приключена, като окончателното решение за 

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

индивидуално определен ограничен ресурс бъде прието без промяна в първоначално изготвения 

проект. 

 

 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                   (д-р Веселин Божков) 
 
 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 (Мирослава Тодорова) 


