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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

 

 

 РАЗРЕШЕНИЕ 

 

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ  

 

 

№ ……….. / ………….. г. 

 

 

На основание ……………………………….. от Закона за електронните съобщения и свое 

Решение № ……….. от …………….  г. 

Комисията за регулиране на съобщенията ИЗДАВА настоящото разрешение на 

 

 

 

 

 

„…………………………………….” ……….. 

ЕИК1……………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разрешението се състои от: 

1. Условия. 

2. Приложение 1 – Предоставен радиочестотен спектър и технически параметри на радиосъоръженията. 

3. Приложение 2 – Размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................................... 

  

                                            
1 код по БУЛСТАТ - за лица, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г. по 

реда на Закона за търговския регистър 
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На основание ………………………………….. от Закона за електронните съобщения и свое 

Решение № ………. от …………..  г. 

Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „Комисията” ИЗДАВА на 

 

„……………………………” АД, ЕИК2 …………………., наричано по-нататък 

„Предприятието” 

 

разрешение № ………… от …………….. г. за ползване на радиочестотен спектър за 

производствени нужди наричано по-нататък „Разрешението” при следните 

 

 

 

УСЛОВИЯ  

 

1. РАЗРЕШЕНИЕТО ДАВА ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Да ползва радиочестотния спектър, посочен в Приложение 1. 

1.2. Да ползва радиочестотния спектър за провеждане на производствени 

изпитания на ……………….. (вида на радиосъоръжението) на територията на 

…………….. 

1.3. Да ползва радиочестотния спектър за срок от ………….. ( до 2 години),  

считано от ……….…… до ………..… г. 

1.4. Да прехвърли правото за ползване на радиочестотния спектър, предоставено 

с настоящото Разрешение само след предварително разрешение на Комисията съгласно 

„Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен 

ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на 

ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър“. 

 

 

2. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

2.1. Да осигури ефективно ползване на радиочестотния спектър за целта 

посочена в т. 1.2. при спазване на техническите параметри, посочени в Приложение 1, в 

срок от 6 месеца от предоставяне на ресурса. 

2.2. Да използва представения радиочестотен спектър при спазване на условията, 

посочени в “Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди 

след издаване на разрешение”.  

2.3. Да прекрати незабавно ползването на радиочестотния спектър при 

възникване на вредни смущения по смисъла §1, т. 5 на Допълнителните разпоредби на 

Закона за електронните съобщения. Ползването на радиочестотния спектър може да се 

възобнови след отстраняване на причините довели до възникването на тези смущения. 

2.4.  При поискване да предоставя информация в съответния обем, срок и 

подробности, необходима за изпълнението на регулаторните функции на Комисията, 

свързани с ефикасното и ефективно използване на радиочестотния спектър. 

                                            
2 код по БУЛСТАТ - за лица, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г. по 

реда на Закона за търговския регистър 
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2.5. Да заплаща такси за предоставяне и ползване на радиочестотния спектър по 

т. 1.1 в размер и срокове, посочени в Приложение 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРЕДОСТАВЕН РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

РАЗМЕР, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 

НА ТАКСИТЕ 

 

 

 

 


