
 

  

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 № 8 

от 06 януари 2022 г. 

 

    На основание чл. 151, ал. 2 от Закона за електронните съобщения във връзка с Решение 

№ 413/09.12.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията,  

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Удължава до 28.01.2022 г. включително срока за представяне на становища от 

заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за 

определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет, публикуван в изпълнение 

на Решение № 413/09.12.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.  

2. Съобщение за удължаване на срока по т. 1 от настоящото решение да се публикува на 

страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет.  

 

Мотиви: 

В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) постъпиха писма с вх. № 10-00-

1620/15.12.2021 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и вх. № 10-00-1642/21.12.2021 г. „ЦЕТИН 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с молба за удължаване на срока за обществено обсъждане на проект на решение 

за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет.  

Срокът за предоставяне на становища от заинтересованите страни е 14.01.2022 г. В 

писмата си предприятията посочват нужда от допълнителен период от време с оглед извършване 

на задълбочен анализ и оценка на документа, който е значителен по обем. С писмата е изразена 

молба за удължаване срока за обществено обсъждане, като от страна на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД са посочени като достатъчни 14 дни, а от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – 30 дни.   

След като разгледа постъпилите писма КРС счита, че аргументите, изложени от 

предприятията, са частично основателни. С оглед първоначално определения 30-дневен срок за 

обществено обсъждане на акт и обема на проекта, КРС счита, че удължаването на срока за 

обществено обсъждане с 14 дни до 28.01.2022 г. ще е достатъчен за заинтересованите страни. 

С оглед на изложеното, КРС удължава до 28.01.2022 г. включително срока за представяне 

на становища от заинтересованите страни в процедурата за обществено обсъждане на проект на 

решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 (Иван Димитров)  

   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“: 

 

  

 (Мария Бончева)  

 

 

 


