Попълва се служебно

Z120

Вх. №
Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване
на радиочестотен спектър
за електронна съобщителна мрежа
от подвижна радиослужба

Заявител (точно наименование):

До
Председателя
на Комисията
за регулиране
на съобщенията
Вид заявител:
o ЕООД
o АД
o ООД
o СД
o ЕАД
o ЕТ
Други:

ЕИК / код по Булстат:
ДАННИ за контакт с КРС:
Лице за контакт (имена):
Адрес:
п.к.

гр./с.

област

ж.к., ул., бл., вх., ап.:

Попълва се от физически лица

Z120 G ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба

тел.:

e-mail:

Три имена:
Адрес:
п.к.

гр./с.

област

ж.к., ул., бл., вх., ап.:

тел.:

e-mail:

Господин Председател,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено разрешение за:
I. Вид електронна съобщителна дейност:
		Електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба
II. Вид на електронната съобщителна мрежа от подвижна радиослужба:
o PMR
o PAMR с предоставяне o PAMR с предоставяне o Въздушна подвижна
(118 – 137 MHz)
на обществени
на услуги на затворена
услуги;
група потребители
III.Желан срок за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър – до 15 години (с цифри и думи):
IV. Предмет на дейност:
o здравни заведения

o водоснабдяване

o друга транспортна

o охранителна

o енергетика

o таксиметрова

o банкова

o други:..............................

При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС.

Вид платежен документ:
Приходен
Платежно
Друг (моля
o
o
o
касов ордер		 нареждане		
посочете):

Дата на издаване:

Всички такси се заплащат по банкова сметка IBAN BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на БНБ - BNBG BGSD
гр. София, пл. „Княз Александър Първи“ № 1 или в брой в касата на КРС.
Комисия за регулиране на съобщенията, 1000 София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Тел.: +359 2 9492 723, Факс: +359 2 9870 695, www.crc.bg
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Брой
Брой
подвижни
ретранТериториален
(возими/
слаторни
обхват***
носими)
станции
станции

Ширина на канала, различна от 12,5 kHz, може да бъде предоставена при възможност в съответния честотен обхват
Дуплексен режим на работа се допуска в дуплексни честотни ленти в съответния честотен обхват и при наличие на ретранслатор.
Ако заявителят кандидатства за местен териториален обхват, се отбелязва град/село.
Максимален размер на зоната на покритие:
1. до 2 km и само от носими мобилни станции;
2. до 20 km;
3. до 50 km;
4. до 120 km за поне една стационарна (ретранслаторна) станция на надморска височина над 1000 m;
5. национална.

Брой
базови
станции

Комисия за регулиране на съобщенията, 1000 София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Тел.: +359 2 9492 723, Факс: +359 2 9870 695, www.crc.bg

*
**
***
****

Честотен обхват
(50 MHz/
Вид на
Вид на
№ на
60 MHz/
Режим на
радиоШирина
предаваната
радио80 MHz/
работа
мрежата
на канала
информация
мрежа118 – 137 MHz/
(Симплексен/
(аналогова/
(12,5 kHz)*
(говор/
та
160 MHz/
Дуплексен)**
цифрова)
данни)
420 MHz/
460 MHz)

V. Технически параметри на електронната съобщителна мрежа от подвижна радислужба

Зона
на покритие****

Опознавателен
знак

(2-4)
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№ на
станцията
Адрес

Географски
координати
(ГГ°N MM'CC'' /
ГГ°Е MM'CC'')
Надморска
височина на
кота терен [m]

Височина на
антената над
кота терен [m]

Вид на антената
(насочена /
ненасочена)

Комисия за регулиране на съобщенията, 1000 София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Тел.: +359 2 9492 723, Факс: +359 2 9870 695, www.crc.bg

№ на
радиомрежата

Вид на
станцията
(БС – базова /
Рретранслаторна

VI. Технически параметри на радиосъоръженията от електронната съобщителна мрежа от подвижна радислужба
(попълва се за всяка базова и ретранслаторна станция)

Усилване на
антената
[dBd]

Азимут на
максимално
излъчване
(само за
насочени
антени)
[deg]

(3-4)

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
o Пълномощно.
o За лицата, регистрирани в други държави: документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава, и документ за липса на
пречки за осъществяване на дейността.
o Декларация от управителя и членовете на управителните органи на дружеството, че не са лишени от
правото да упражняват търговска дейност.
o Декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване.
o Други приложения (моля, опишете):
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При предоставянето на административни услуги КРС прилага комплексно административно
обслужване със съдействието на съответните институции и организации.

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ДОКУМЕНТИ (след заплащане на всички дължими такси):
o лично на място в КРС от звеното за административно обслужване
o чрез „Български пощи“ на точен адрес
		като изразявам съгласието си документите да бъдат пренасяни за служебни цели. В този случай
		 такса за пощенската услуга не се дължат
o чрез куриерската служба на „Български пощи“ на точен адрес
		като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му – за
		 вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената за
		 пощенските услуги от заявителя към КРС
o чрез пощенски оператор

, вписан в публичните регистри на

КРС, на точен адрес
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му –
за вътрешни пощенски пратки, а за международни пощенски пратки – след предплащане на цената
за пощенските услуги от заявителя към КРС
o по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване
Политика на КРС за прозрачност при обработка на лични данни:
Информация за обработването на лични данни от страна на КРС е публикувана в Политиката за
защита на личните данни в контекста на предоставянето на административни услуги от Комисията за
регулиране на съобщенията, на договорни отношения с комисията и на изпълнение на правомощията на
комисията, публикувана на интернет страницата на КРС.
ЗАЯВЛЕНИЕТО и документите към него се подават на български език.
Дата:

ЗАЯВИТЕЛ:
три имена

подпис
(4-4)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният
в качеството си на
на

(имена)

(длъжност)
(заявителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.
Известно ми е, че за вписване на невярна и неточна информация в настоящата декларация нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________________

Декларатор: __________________
(подпис)
		

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният

(имена)

в качеството си на

(длъжност)

на

(заявителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм в процедура по заличаване.

Дата: _________________

Декларатор: __________________
(подпис)
		

