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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 № 431 

 
  от 21 декември 2020 г. 

 

 На основание чл. 56, ал. 1, от Административно процесуалния кодекс  във връзка с    

писмо вх. № 10-00-1914/14.12.2020 г. „А1 България“ ЕАД 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

 

 

           1. Прекратява административно производство, открито с т. I от Решение № 408 

от 3.12.2020 г., относно обявено намерение за издаване на разрешение в обхват 3.6 GHz 

за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с 

национално покритие  (режим на работа TDD) в лента 3600 – 3700 MHz, общо 100 

MHz, стартирано  по инициатива на „А1 България“ ЕАД.    

 2. Съобщение за прекратяване на процедурата да бъде публикувано в един 

национален ежедневник, на страницата на КРС в Интернет и да бъде изпратено за 

обнародване в „Държавен вестник". 

 

 Мотиви: В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило 

заявление с вх. № 08-01-436/19.11.2020 г. от „А1 България“ ЕАД за издаване на 

разрешение за лента 3600 – 3700 MHz, общо 100 MHz (режим на работа TDD)  с 

първоначален срок от 20 (двадесет) години. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС), след подаване на заявление по чл. 83 от ЗЕС за предоставяне на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени 

електронни съобщения и след приключване на международното координиране, когато 

такова е необходимо, комисията публикува съобщение в страницата си в интернет и 

поне в един национален ежедневник. Когато заявеният ограничен ресурс е с 

национален обхват, комисията публикува съобщението и в "Държавен вестник". 

Съобщението съдържа: 

 информация за заявения ограничен ресурс; 

 покана за подаване на други заявления в срок до 21 дни от датата на 

публикуване на съобщението в национален ежедневник за ползване на 

същия ограничен ресурс. 

Водена от горното, съгласно  т. I от Решение № 408 от 3.12.2020 г.,   бе обявено 

намерение за издаване на разрешение в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща 

предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално покритие  (режим на 

работа TDD) в лента 3600 – 3700 MHz, общо 100 MHz, стартирано  по инициатива на 
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„А1 България“ ЕАДКРС обявява намерение да издаде разрешение за лента 3600 – 3700 

MHz, общо 100 MHz (режим на работа TDD).   

С писмо вх. № 10-00-1914/14.12.2020г. „А1 България“ ЕАД оттегли 

подаденото с вх. № 08-01-436/19.11.2020 г. заявление. Съгласно чл. 56, ал. 1, от 

Административно процесуалния кодекс административният орган прекратява 

производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.  

 За прекратяване на производството административният орган съобщава на 

страните по реда за съобщаване на акта. 

Във връзка с гореизложеното КРС прекратява административно 

производство, открито с т. I от Решение № 408 от 3.12.2020 г.,   относно обявено 

намерение за издаване на разрешение в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, 

позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги с национално 

покритие  (режим на работа TDD) в лента 3600 – 3700 MHz, общо 100 MHz, 

стартирано  по инициатива на „А1 България“ ЕАД.  

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок пред Административен 

съд- София област. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                   (Иван Димитров) 

  

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                           (Станислава Йорданова) 

 

 

   Директор на дирекция “Правна”: 

         (Пеньо Пенев)   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


