
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  
     

Приложение към решение № 1334/05.11.2009 г. 
 

 

     Проект 

 
 

 РЕШЕНИЕ № ... 
от ……..2009 г. 

 
 
 
за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за прехвърляне на 
разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (приети с 
решение № 141 от 21 февруари 2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн. 
ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.) 
 

на основание чл. 122 от Закона за електронните съобщения  
 

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

 
§ 1.  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал. 5, както следва: 

 „(5) В случайте по чл. 5, ал. 1, 2, 3 и 4 правата и задълженията по разрешението 
преминават към приобритателя от момента на вписване в Търговския регистър на 
съответните обстоятелства. Приобритателят е длъжен в седемдневен срок от вписването 
в Търговския регистър да уведоми КРС за вписване на съответното обстоятелство.” 

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8. 
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9. 

 
§ 2.  В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В текста на ал. 1 след думите „се влее” се добавя нов текст, както следва: 

  „в случай, че приемащото дружество не притежава разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс.” 

2. В текста на ал. 2 след думите „се слее” се добавя нов текст, както следва: 
„в случай че същото не притежава разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс.” 
3. Ал. 3 се заличава. 
4. Досегашната ал. 4 става ал. 3 като се добавя ново второ изречение, както 

следва:  
   ”Когато приемащото дружество е съществуващо, същото следва да представи 

документите по чл. 6, ал. 4, в случай, че не притежава разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс.” 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 4, като след думите „прехвърляне на 
разрешението” се добавя нов текст, както следва: 



„,както и документите по чл. 6, ал. 4 по отношение на правоприемника, в случай, че 
последният не притежава разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс.”   

6. Досегашната ал. 6 става ал. 5. 
 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „по образец” се заличават.  
2. В ал. 4, т. 1 след думата „заявлението” се добавят думите „или посочване на 

ЕИК”. 
3. В ал. 4, т. 3 думите „или юридическо лице” се заличават. 
4. Ал. 4, т. 4 се изменя, както следва: 
„4. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява, че 

физическото лице, едноличният търговец или юридическото лице няма публични 
задължения към държавата, включително и към комисията и осигурителни фондове, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване 
или отсрочване на задълженията.” 

5. Ал. 4, т. 5 се изменя, както следва: 
„5. декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска 

дейност. Декларацията се прилага и за управители или членове на управителни органи 
на лицето-приобретател.” 

6. В ал. 6 се добавя ново изречение второ, както следва:  
„В случаите по чл. 5, ал. 2 заявлението се подписва и от лицето, което се слива с 

титуляра на разрешението.”. 
 

§ 4. В чл. 8 думата „издава” се заменя с „дава”. 
 
§5. Създава се нов чл. 8а, както следва: 

„Чл. 8а. (1) Комисията отказва с мотивирано решение прехвърляне на разрешението 
или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, когато са налице 
следните условия: 

1. използването на ограничения ресурс би застрашило националната сигурност или е в 
противоречие с международни задължения, произтичащи от влязъл в сила международен 
договор, по който Република България е страна; 

2. лицето, на което ще бъде прехвърлено разрешение е с отнето разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за 
срока, определен от комисията. 

3. лицето, на което ще бъде прехвърлено разрешението не отговаря на изискванията на 
чл. 6, ал. 4.” 

Заключителна разпоредба 

§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                     (д-р Веселин Божков) 
 
 
                ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
              (Ангелина Ситарска) 
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