
Решения за юли - септември 2001 г.

No на
решение

Дата ДКД  реши:

1200 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01384/05.07.2001 год. на ЕТ "НОВ 
ЦЕНТЪР - ТОНЧО БЕБОВ" за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град ДОБРИЧ със срок 12 години.

1201 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01385/05.07.2001 год. на  "ПЛЕВЕН +" 
АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ДОБРИЧ със срок 12 години.

1202 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01386/05.07.2001 год. на  "ДОБРУДЖА 
СПЕКТЪР" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ДОБРИЧ със срок 12 години.

1203 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01387/05.07.2001 год. на  "АЛФА 
РАДИО" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ДОБРИЧ със срок 12 години.

1204 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01398/05.07.2001 год. на  
ЕТ"ИМПРЕСАРСКА КЪЩА АСЕН АНТОНОВ"  за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие за град ПЛЕВЕН със срок 12 години.

1205 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01399/05.07.2001 год. на  "ЕВРОАРК" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ПЛЕВЕН със срок 12 години.

1206 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01400/05.07.2001 год. на  "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ПЛЕВЕН със срок 12 години.

1207 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01401/05.07.2001 год. на  
"МЕТРОРАДИО" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град ПЛЕВЕН със срок 12 години.

1208 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01402/05.07.2001 год. на  ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ПЛЕВЕН със срок 12 години.

1209 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01403/05.07.2001 год. на  
"БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ООД  за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие за град ПЛЕВЕН със срок 12 години.
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1210 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01392/05.07.2001 год. на  "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
КЮСТЕНДИЛ със срок 12 години.

1211 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01393/05.07.2001 год. на  
"ЛЕЙТЕНАНТ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град КЮСТЕНДИЛ със срок 12 години.

1212 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01394/05.07.2001 год. на  "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град КЮСТЕНДИЛ със срок 12 години.

1213 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01395/05.07.2001 год. на  ЕТ "БЛАГОЙ 
БАЛАБАНОВ - РАМБА"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град КЮСТЕНДИЛ със срок 12 години.

1214 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01396/05.07.2001 год. на  ЕТ 
"БЛАГОВЕСТ ПОРОЖАНОВ - ДИОНИСИЙ"  за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие за град КЮСТЕНДИЛ със срок 12 години.

1215 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01397/05.07.2001 год. на   "МИЛА ФМ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
КЮСТЕНДИЛ със срок 12 години.

1216 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01416/05.07.2001 год. на   "ДИЯН 
БОЯДЖИЕВ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ХАСКОВО със срок 12 години.

1217 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01417/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ВЕСЕЛИНА" АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ХАСКОВО със срок 12 години.

1218 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01418/05.07.2001 год. на   "ОЛИМПИК 
КОМЕРС" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ХАСКОВО със срок 12 години.

1219 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01419/05.07.2001 год. на   
"ИНФОПРЕС И КО" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град ХАСКОВО със срок 12 години.

1220 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01420/05.07.2001 год. на   "РИНГ СВ" 
АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ХАСКОВО със срок 12 години.
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1221 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01388/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
КЪРДЖАЛИ със срок 12 години.

1222 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01389/05.07.2001 год. на   "ПЛЕВЕН +" 
АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
КЪРДЖАЛИ със срок 12 години.

1223 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01390/05.07.2001 год. на   
"ИНФОПРЕС И КО" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град КЪРДЖАЛИ със срок 12 години.

1224 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01391/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град КЪРДЖАЛИ със срок 12 години.

1225 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01404/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СЛИВЕН със срок 12 години.

1226 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01405/05.07.2001 год. на   "ОМЕГА 
101.7" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СЛИВЕН със срок 12 години.

1227 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01406/05.07.2001 год. на   "ТРЕЛИ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СЛИВЕН със срок 12 години.

1228 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01407/05.07.2001 год. на   "ПЛЕВЕН +" 
АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СЛИВЕН със срок 12 години.

1229 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01408/05.07.2001 год. на   
"БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ" ООД за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие за град СЛИВЕН със срок 12 години.

1230 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01409/05.07.2001 год. на   
"ИНФОПРЕС И КО" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град СЛИВЕН със срок 12 години.

1231 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01379/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ВРАЦА със срок 12 години.
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1232 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01380/05.07.2001 год. на   "ЛАКС 
МЕДИА" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ВРАЦА със срок 12 години.

1233 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01381/05.07.2001 год. на   ЕТ"НЕМ-
ГЕНОВ-ГЕОРГИ ГЕНОВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град ВРАЦА със срок 12 години.

1234 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01382/05.07.2001 год. на   
"ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"ЕООД  за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие за град ВРАЦА със срок 12 години.

1235 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01373/05.07.2001 год. на   
"ПАРДОНОВИ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град ВИДИН със срок 12 години.

1236 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01374/05.07.2001 год. на   "ГАМА 
КОМЕРС" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ВИДИН със срок 12 години.

1237 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01375/05.07.2001 год. на   "МОЙРА" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ВИДИН със срок 12 години.

1238 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01376/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ВИДИН със срок 12 години.

1239 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01377/05.07.2001 год. на   
"ИНФОПРЕС И КО" ООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град ВИДИН със срок 12 години.

1240 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01378/05.07.2001 год. на   "КАНАЛ 
КОМ БГ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
ВИДИН със срок 12 години.

1241 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01410/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СМОЛЯН със срок 12 години.

1242 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01411/05.07.2001 год. на   "РТК 
ЕВРИКА - 2" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СМОЛЯН със срок 12 години.
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1243 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01412/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
ВЕСЕЛИНА" АД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
СМОЛЯН със срок 12 години.

1244 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01413/05.07.2001 год. на   
"ИНФОПРЕС И КО" ООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град СМОЛЯН със срок 12 години.

1245 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 104-01414/05.07.2001 год. на   "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град СМОЛЯН със срок 12 години.

1246 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01415/05.07.2001 г. на 
"РАДИОТЕЛЕВИЗИОННА КОМПАНИЯ" ООД за изграждане, поддържане и 
използване наобществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие за град Смолян със срок 12 години.

1247 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01421/05.07.2001 г. на "ПЛЕВЕН +" АД 
за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна 
мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град Шумен със срок 12 
години.

1248 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01422/05.07.2001 г. на "РИНГ-СВ" АД 
за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна 
мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град Шумен със срок 12 
години.

1249 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01423/05.07.2001 г. на "МЕТРОРАДИО" 
ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
Шумен със срок 12 години.

1250 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01424/05.07.2001 г. на "АЛФА РАДИО" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
Шумен със срок 12 години.

1251 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01425/05.07.2001 г. на "БЪЛГАРСКА 
РАДИОКОМПАНИЯ" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за град Шумен със срок 12 години.

1252 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00366/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град София. Срок на лицензията - 10 години.

1253 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00331/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град Варна. Срок на лицензията - 10 години.
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1254 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00332/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град Благоевград. Срок на лицензията - 10 години.

1255 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00333/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.

1256 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00334/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град Велико Търново. Срок на лицензията - 10 години.

1257 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00335/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град Стара Загора. Срок на лицензията - 10 години.

1258 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00336/05.07.2001 г. на "Радио Свят" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио плюс" 
с местен обхват за град Русе. Срок на лицензията - 10 години.

1259 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00337/05.07.2001 г. на "Радио Контакт 
България" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Контакт" с местен обхват за град София. Срок на лицензията - 10 години.

1260 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00338/05.07.2001 г. на "Радио Контакт 
България" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Контакт" с местен обхват за град Варна. Срок на лицензията - 10 години.

1261 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00339/05.07.2001 г. на "Радио Контакт 
България" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Контакт" с местен обхват за град Благоевград. Срок на лицензията - 10 години.

1262 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00340/05.07.2001 г. на "Радио Контакт 
България" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Контакт" с местен обхват за град Стара Загора. Срок на лицензията - 10 
години.

1263 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00341/05.07.2001 г. на "Радио Контакт 
България" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Контакт" с местен обхват за град Велико Търново. Срок на лицензията - 10 
години.

1264 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00342/05.07.2001 г. на "Радио Контакт 
България" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Контакт" с местен обхват за град Русе. Срок на лицензията - 10 години.
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1265 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00343/05.07.2001 г. на Фондация 
"Радио Свободна Европа"  - обществен радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с търговско 
наименование "Радио Свободна Европа" с местен обхват за град Русе. Срок 
на лицензията - 10 години.

1266 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00344/05.07.2001 г. на Фондация 
"Радио Свободна Европа"  - обществен радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с търговско 
наименование "Радио Свободна Европа" с местен обхват за град 
Благоевград. Срок на лицензията - 10 години.

1267 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00345/05.07.2001 г. на ЕТ "Стримон 
Прес - Кирил Пецев"  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне 
за разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Стримон" с местен обхват за град Благоевград. Срок на лицензията - 10 
години.

1268 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00346/05.07.2001 г. на "Ритмо 
Пловдив" ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Ритмо" с местен обхват за град Благоевград. Срок на лицензията - 10 години.

1269 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00347/05.07.2001 г. на "Ритмо 
Пловдив" ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Ритмо" с местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.

1270 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00348/05.07.2001 г. на "Радио 
Скиптър" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Скиптър" с местен обхват за град София. Срок на лицензията - 10 години.

1271 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00349/05.07.2001 г. на "Радио 
Скиптър" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Скиптър" с местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.

1272 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00350/05.07.2001 г. на "Радио 
Скиптър" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Скиптър" с местен обхват за град Бургас. Срок на лицензията - 10 години.

1273 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00351/05.07.2001 г. на "Орфей медиа 
ФМ" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио ФЕМ 
ФМ" с местен обхват за град София. Срок на лицензията - 10 години.

1274 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00352/05.07.2001 г. на "Орфей медиа 
ФМ" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио ФЕМ 
ФМ" с местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.
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1275 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00353/05.07.2001 г. на "Канал Ком БГ" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Канал Ком" с 
местен обхват за град София. Срок на лицензията - 10 години.

1276 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00354/05.07.2001 г. на "Нет ФМ" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Нет ФМ" с 
местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.

1277 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00355/05.07.2001 г. на "Мила ФМ" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Мила ФМ" с 
местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.

1278 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00356/05.07.2001 г. на "Мила ФМ" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Мила ФМ" с 
местен обхват за град Варна. Срок на лицензията - 10 години.

1279 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00357/05.07.2001 г. на "Мила ФМ" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Мила ФМ" с 
местен обхват за градБургас. Срок на лицензията - 10 години.

1280 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00358/05.07.2001 г. на ЕТ "Катра 
Рекърдс - Калоян Трачев"  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с търговско 
наименование "Радио Катра ФМ" с местен обхват за град Пловдив. Срок на 
лицензията - 10 години.

1281 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00359/05.07.2001 г. на "Радио Браво" 
ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Браво" с местен обхват за град Пловдив. Срок на лицензията - 10 години.

1282 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00360/05.07.2001 г. на "Радио Браво" 
ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Браво" с местен обхват за град Бургас. Срок на лицензията - 10 години.

1283 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00361/05.07.2001 г. на "Радио Браво" 
ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Браво" с местен обхват за град Велико Търново. Срок на лицензията - 10 
години.

1284 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00362/05.07.2001 г. на "Гларус Р" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Скай Радио" 
с местен обхват за град Варна. Срок на лицензията - 10 години.
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1285 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00363/05.07.2001 г. на ЕТ "Вес - 
Емилия Василева"  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне 
за разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Бумеранг" с местен обхват за град Велико Търново. Срок на лицензията - 10 
години.

1286 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00364/05.07.2001 г. на "Макс Саунд" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Модерно 
радио" с местен обхват за град Велико Търново. Срок на лицензията - 10 
години.

1287 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00365/05.07.2001 г. на "Т - Груп" 
ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с търговско наименование "Радио 
Пристис Стара Загора" с местен обхват за град Стара Загора. Срок на 
лицензията - 10 години.

1288 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №104-01383/05.07.2001 г. на "АГЕНЦИЯ 
АТЛАНТИК" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
Добрич за срок от 12 години.

1289 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01507/05.07.2001 г. на "КАБЕЛНА ТВ 
МРЕЖА" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Враца - село 
Лиляче, за срок от 15 години.

1290 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01508/05.07.2001 г. на "КАБЕЛНА ТВ 
МРЕЖА" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Враца - село 
Чирен, за срок от 15 години.

1291 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01509/05.07.2001 г. на "МОНТ 7 ООД" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Монтана - село 
Владимирово, за срок от 15 години.

1292 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01510/05.07.2001 г. на "СОТИ 59" 
ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Бургас  - село Росен, за срок 
от 15 години.

1293 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01511/05.07.2001 г. на ЕТ "СИРА-
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ" за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
София-окръг - село Реброво, за срок от 15 години.

понеделник, Ноември 05, 2001 Page 9 of 105



No на
решение

Дата ДКД  реши:

1294 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01512/05.07.2001 г. на "В2 САТ" ЕООД  
за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Стара Загора - село 
Осетеново, за срок от 15 години.

1295 7/5/2001 Изменя решение № 1125/27.06.2001 г. за издаване на индивидуална лицензия 
№ 105-01458/27.06.2001 г. на ЕТ "ЕР-ЕН-ИНЖЕНЕРИНГ-НИКОЛАЙ РАЙКОВ", 
в частта му, касаеща наименованието на лицензираното лице, като променя 
същото, както следва: от ЕТ "ЕР-ЕН-ИНЖЕНЕРИНГ-НИКОЛАЙ РАЙКОВ" в 
"МАКСКОМ-ИНВЕСТ" ЕООД.

1296 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01470/05.07.2001 г. на СД "ДРАГИЕВ И 
СИЕ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 години за 
територията на град Пловдив.

1297 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01471/05.07.2001 г. на "АЛФА-РОМ" 
ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град София.

1298 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01472/05.07.2001 г. на 
"АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ"  АД-ШУМЕН за изграждане, поддържане 
и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди за срок от10 години за територията на градовете Варна и 
Шумен.

1299 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01473/05.07.2001 г. на "СПРИНГС" 
ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 години за 
територията на град Пловдив.

1300 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01474/05.07.2001 г. на ЕТ "РИТОН-91-
ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град Силистра.

1301 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01475/05.07.2001 г. на ЕТ "САБА 1-
СЕБАХТИН МУРАД"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 
години за територията на град Кърджали.

1302 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01476/05.07.2001 г. на "ТАКСИ 
КОМПАНИЯ" ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град София.

1303 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01477/05.07.2001 г. на "КОНКОРД 
СЕКЮРИТИ" ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на градовете Перник и Кюстендил.
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1304 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01478/05.07.2001 г. на ЕТ "ГАРАНТ-
ДИСКРЕТ-ВАЛЕНТИН ВЪТОВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на град Пловдив.

1305 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01479/05.07.2001 г. на  "АКАЦИЯ 98"  
ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 години за 
територията на град Велико Търново.

1306 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01480/05.07.2001 г. на  "РСО-МЕТАЛ-
СОД" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град Габрово.

1307 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01481/05.07.2001 г. на БЪЛГАРСКИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на Република България.

1308 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01482/05.07.2001 г. на  
"РЕЗОНИНВЕСТ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на град Бургас.

1309 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01483/05.07.2001 г. на ЕТ "РЕЗОН-
ТАКСИ-ОГНЯН АЛЕКСИЕВ" за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 10 години за територията на град Бургас.

1310 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01484/05.07.2001 г. на "БИГА-ТАКСИ-
КОМЕРСИАЛ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град Пловдив.

1311 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01485/05.07.2001 г. на "ДИНАМИК" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 години за 
територията на град Бургас.

1312 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01486/05.07.2001 г. на ЕТ "ЛАБИРИНТ-
ПН-ПАНАЙОТ ГЕШЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 10 години за територията на град Сливен.

1313 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01487/05.07.2001 г. на ЕТ "МЕЧТА-
ТАКСИ-ВИКТОР ГЕОРГИЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 5 години за територията на град Русе.

1314 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01488/05.07.2001 г. на ЕТ "ДЗЕН-
ОГНЯН ТОДОРОВ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град Стара Загора.
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1315 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01489/05.07.2001 г. на ЕТ "ЯНА-2000-
ХРИСТО ХРИСТОВ-СИТИ ТАКСИ"  за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на град Плевен.

1316 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01490/05.07.2001 г. на "СОФТАКСИ"  
АД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град София.

1317 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01491/05.07.2001 г. на 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"  за изграждане, поддържане и 
използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди за срок от 15 години за територията на Република България.

1318 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01492/05.07.2001 г. на "СОФИЯ-
ТАКСИ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 
години за територията на град София.

1319 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01493/05.07.2001 г. на "СОД 
БЪЛГАРИЯ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 
години за територията на град София.

1320 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01494/05.07.2001 г. на "РАДИО-
ИМПЕКС" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на градовете София, Пловдив и Варна.

1321 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01495/05.07.2001 г. на "ЕМ-КОМПЛЕКТ-
33" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град София.

1322 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01496/05.07.2001 г. на "СПАЙДЪР"  
ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град Бургас.

1323 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01497/05.07.2001 г. на "ЗАРЕНА" АД  за 
изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град Пловдив.

1324 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01498/05.07.2001 г. на ЕТ "ЕКСПРЕС 
ТАКСИ ТОДОР ТОДОРОВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на град Русе.

1325 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01499/05.07.2001 г. на "РАДИО СВ 
ТАКСИ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град София.
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1326 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01500/05.07.2001 г. на ЕТ "МЕГИ-
МИГЛЕНА ТОДОРОВА"  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на град Русе.

1327 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01501/05.07.2001 г. на "БПС" ООД  за 
изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 години за 
територията на град София.

1328 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01502/05.07.2001 г. на "В и К - 
СТЕНЕТО" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град Троян.

1329 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01503/05.07.2001 г. на "В и К" ЕООД-
ВИДИН  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град Видин.

1330 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01504/05.07.2001 г. на ЕТ "ЯН-2-ЯНКО 
СТЕФАНОВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град Варна.

1331 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01505/05.07.2001 г. на "ТЪРГОВСКА 
ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа 
(PMR) за собствени нужди за срок от 10 години за територията на град София.

1332 7/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01506/05.07.2001 г. на " О КЕЙ 
СУПЕРТРАНС" АД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град София.

1333 7/5/2001 Приема заявление-образец за издаване на индивидуална лицензия за 
изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR).

1334 7/5/2001 Изменя индивидуална лицензия № 104-00039/20.01.2000 г. на "ЕВРОАРК" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за 
региона на град Бургас съгласно Приложението.

1335 7/5/2001 Изменя индивидуална лицензия № 104-00062/20.01.2000 г. на "Форте" ООД за 
изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна 
мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за региона на град Шумен 
съгласно Приложението.

1336 7/5/2001 1. Одобрява работен проект на "Метрорадио" ЕООД за град Русе.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД до 20.07.2001 г. да 
извърши проверка за    съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.
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1337 7/5/2001 1. Одобрява работен проект на "Българска радиокомпания" ООД за 
градСофия.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД до 20.07.2001 г. да 
извърши проверка за    съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1338 7/5/2001 Прекратява открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с 
предмет: разработване и внедряване на компютърна програма, чрез която се 
извършва оценка на електромагнитната съвместимост по механизми на 
смущения А1, А2, В1, В2 между УКВ-ЧМ станциите в обхвата 87,5-108 МНz и 
въздухоплавателните ILS, VIR, COM честоти в обхвата 108-137 MHz, поради 
постъпили по-малко от две предложения за участие в конкурса.

1339 7/5/2001 Одобрява отговор до администрацията на Румъния и ITU, части от 
територията на която попадат в координационните зони на земните станции 
при предаване и приемане, за целите на международната координация.

1340 7/5/2001 Одобрява отговор до администрациите на Албания, Босна и Херцеговина, 
Гърция, Македония, Румъния, Турция, Югославия  и ITU, части от територията 
на които попадат в координационните зони на земните станции при предаване 
и приемане, за целите на международната координация.

1341 7/5/2001 Одобрява отговор до администрациита на Македония, Югославия и ITU, части 
от територията на които попадат в координационните зони на земните 
станции при предаване и приемане, за целите на международната 
координация.

1342 7/5/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT за присъединяване на Българската 
администрация по далекосъобщенията към възражение от страна на  
EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към ITU-R по характеристики на 
честотни присвоявания на спътници на Кралство Люксембург.

1343 7/5/2001 Одобрява отговор до администрациита на Албания, Босна и Херцеговина, 
Гърция, Македония, Румъния, Турция, Югославия и ITU, части от територията 
на които попадат в координационните зони на земните станции при предаване 
и приемане, за целите на международната координация.

1344 7/5/2001 Одобрява отговор до администрациита на Албания, Босна и Херцеговина, 
Гърция, Македония, Румъния, Турция, Югославия и ITU, части от територията 
на които попадат в координационните зони на земните станции при предаване 
и приемане, за целите на международната координация.

1345 7/5/2001 Одобрява отговор до администрациита на Албания, Босна и Херцеговина, 
Хърватска, Гърция, Унгария, Македония, Румъния, Турция и Югославия, части 
от територията на които попадат в координационните зони на земните 
станции при предаване и приемане, за целите на международната 
координация.
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1346 7/5/2001 1. Открива процедура по пряко договаряне с предмет: разработване и 
внедряване на компютърна програма, чрез която се извършва оценка на 
електромагнитната съвместимост по механизми на смущения А1, А2, В1, В2 
между УКВ-ЧМ станциите в обхвата 87,5-108 MHz и въздухоплавателните  
ILS, VIR, COM честоти в обхвата 108-137 MHz, поради постъпили по-малко от 
две предложения за участие в конкурса.
2. Да се изпратят едновременно покани до Агенцията за малки и средни 
предприятия и до "Геоматикс" ООД.
3. Кандидатът следва да притежава висок професионален опит и да отговаря 
на изискванията на чл.23 и чл.24, ал.1 и 2 от ЗОП. Предлаганото от него 
качество на услугата да е над средното.
4. Валидността на предложението е 60 календарни дни, считано от крайния 
срок за подаването му.
5. Срокът за изпълнение на поръчката е до 6 месеца, считано от датата на 
сключване на договора за възлагането й.
6. Гаранция за участие в процедурата по пряко договаряне е парична сума в 
размер на 300 лева, предварително преведени по сметката на ДКД - БНБ, 
Централно управление, банков код 66196611, банкова сметка 5000122630, 
ДКД.
7. Заплащането на поръчката се извършва в български левове чрез банков 
превод срещу представена фактура от доставчика по следния начин:
- 50% от дължимата съгласно договора за възлагане на обществената 
поръчка цена се заплаща в 5-дневен срок от сключването на договора,
- 50%  от дължимата съгласно договора за възлагане на обществената 
поръчка цена се заплаща в 5-дневен срок от подписване на приемателно-
предавателен протокол за извършената доставка.
8. Критериите за оценка на подаденото предложение са:
- технически и функционални характеристики - 40%,
- цена - 30%,
- гаранционни условия - 20%,
- срокове за изпълнение - 10%.
Общата тежест на всички критерии е 100%.
9. Документацията за участие в процедурата по пряко договаряне, на 
стойност 30 лева, след заплащането й може да бъде получена всеки работен 
ден от 04.07.2001 г. до 06.07.2001 г. в стая 201, ет. 2, в сградата на ДКД.
10. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 
09.07.2001 г. от 14.00 часа в сградата на ДКД, София 1000, ул. "Гурко" № 6.

1347 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01531/12.07.2001 г. на  "А И С - ТВ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област СИЛИСТРА - село ОКОРШ, 
за срок от 15 години.

1348 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01532/12.07.2001 г. на  ЕТ"АНДРЕЙ 
МИХОВ"  за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област СОФИЯ - окръг - село 
ПРОЛЕША, за срок от 15 години.
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1349 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01533/12.07.2001 г. на  ЕТ"ДАНИ-ЕЛ-
ДАНИЕЛ МИТОВ"  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област СОФИЯ - 
град - село ВОЛУЯК, за срок от 15 години.

1350 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01534/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град СОФИЯ , за срок от 15 години.

1351 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01535/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ПЛОВДИВ , за срок от 15 години.

1352 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01536/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град РУСЕ , за срок от 15 години.

1353 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01537/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град СТАРА ЗАГОРА, за срок от 15 години.

1354 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01538/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град БУРГАС, за срок от 15 години.

1355 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01539/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за срок от 15 години.

1356 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01540/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ПЛЕВЕН, за срок от 15 години.

1357 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01541/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ПАЗАРДЖИК, за срок от 15 години.

понеделник, Ноември 05, 2001 Page 16 of 105



No на
решение

Дата ДКД  реши:

1358 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01542/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ВИДИН, за срок от 15 години.

1359 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01543/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ГАБРОВО, за срок от 15 години.

1360 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01544/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ДОБРИЧ, за срок от 15 години.

1361 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01545/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град СЛИВЕН, за срок от 15 години.

1362 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01546/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ТЪРГОВИЩЕ, за срок от 15 години.

1363 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01547/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ВРАЦА, за срок от 15 години.

1364 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01548/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град КЮСТЕНДИЛ, за срок от 15 години.

1365 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01549/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град КЪРДЖАЛИ, за срок от 15 години.

1366 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01550/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град СИЛИСТРА, за срок от 15 години.
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1367 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01551/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ХАСКОВО, за срок от 15 години.

1368 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01552/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ЛОВЕЧ, за срок от 15 години.

1369 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01553/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ЯМБОЛ, за срок от 15 години.

1370 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01554/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ПЕРНИК, за срок от 15 години.

1371 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01555/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ШУМЕН, за срок от 15 години.

1372 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01556/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град МОНТАНА, за срок от 15 години.

1373 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01557/12.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град СМОЛЯН, за срок от 15 години.

1374 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01558/12.07.2001 г. на  "К И Г 
УНИСАТ - ТВ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област ХАСКОВО - 
град МАДЖАРОВО, за срок от 15 години.

1375 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01559/12.07.2001 г. на  "ЛИМОН 99" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване наобществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област ВРАЦА - село 
РОГОЗЕН, за срок от 15 години.
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1376 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01560/12.07.2001 г. на  ЕТ "МИРА - 
РАДОСЛАВ КАРАМФИЛОВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
СТАРА ЗАГОРА - село ТЪРНИЧЕНИ, за срок от 15 години.

1377 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01561/12.07.2001 г. на  ЕТ 
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град ВАРНА, за срок от 15 години.

1378 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01562/12.07.2001 г. на  ЕТ 
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град РАЗГРАД, за срок от 15 години.

1379 7/12/2001 Изменя, съгласно Приложение № 1, издадените лицензии за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на лицата по Приложение № 2.

1380 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01514/12.07.2001 год. на    "СТИЛ 
ТАКСИ" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 
(десет) години за територията на град СМОЛЯН.

1381 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01515/12.07.2001 год. на    "ОМЕГА 
ТРАНС ТАКСИ" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 (петнадесет) години за територията на град СОФИЯ.

1382 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01516/12.07.2001 год. на    "СОД-
ШУМЕН" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 (пет) 
години за територията на град ШУМЕН.

1383 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01517/12.07.2001 год. на    
"СВЕТЛИНА ИНВЕСТ" АД  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 10 (десет) години за територията на град ПЛЕВЕН.

1384 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01518/12.07.2001 год. на    "ИНОС-1" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15  години за 
територията на град СОФИЯ.

1385 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01519/12.07.2001 год. на    "РИКАРС" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град СОФИЯ.
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1386 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01520/12.07.2001 год. на    
ЕТ"БЕШКОВ-ТРАНС-ХРИСТОФОР БЕШКОВ"   за изграждане, поддържане и 
използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди за срок от 15 години за територията на град ЛОВЕЧ.

1387 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01521/12.07.2001 год. на    "УВЕКС" 
ЕООД   за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15  години за 
територията на град САНДАНСКИ.

1388 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01522/12.07.2001 год. на    "АТЛАС КО" 
ООД   за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 години за 
територията на град СОФИЯ.

1389 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01523/12.07.2001 год. на    "АЙГЕР 
ИНЖЕНЕРИНГ" ООД   за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
години за територията на град ПЛОВДИВ.

1390 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01524/12.07.2001 год. на    "ТАКСИ 
БЪЛГАРИЯ СОФИЯ ХОЛДИНГ" ООД   за изграждане, поддържане и 
използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди за срок от 15  години за територията на град СОФИЯ.

1391 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01525/12.07.2001 год. на    
ЕТ"ЕКСПРЕС ИВЕМИ - ВАСИЛ КОСТОВ"   за изграждане, поддържане и 
използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди за срок от 15 години за територията на град ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО.

1392 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01526/12.07.2001 год. на "НПМ - 
КОМЕРС" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 
 години за територията на град СЛИВЕН.

1393 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01527/12.07.2001 год. на    ЕТ"АРКО-
ИВАЙЛО ГЮМИШЕВ"   за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 години за територията на град СОФИЯ.

1394 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01528/12.07.2001 год. на    
"МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ" АД   за изграждане, 
поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа 
(PMR) за собствени нужди за срок от 15  години за територията на град 
СОФИЯ и ПЕРНИК.

1395 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна земна неподвижна спътникова мрежа на 
"РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ" ЕООД със срок на действие 12 години.

1396 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна земна неподвижна спътникова мрежа на 
"СОФИЯ МЕД" АД със срок на действие 12 години.
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1397 7/12/2001 Одобрява технически проект на "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" АД. Възлага на ГД 
"КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА" в ДКД до 12 септември 2001 год. да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1398 7/12/2001 Одобрява технически проект на "ДАРИК РАДИО" АД. Възлага на ГД 
"КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА" в ДКД до 12 септември 2001 год. да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1399 7/12/2001 Одобрява технически проект на "ЕЛИТСАТ" АД. Възлага на ГД "КОНТРОЛ НА 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА" в ДКД до 12 септември 2001 год. да извърши 
проверка за съответствие между одобрения работен проект и излъчващата 
станция.

1400 7/12/2001 Одобрява технически проект на "МАКДОНАЛДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Възлага 
на ГД "КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА" в ДКД до 12 септември 2001 
год. да извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1401 7/12/2001 Одобрява технически проект на "СИТА - МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ЗА 
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ - КЛОН СОФИЯ" АД. Възлага на ГД 
"КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА" в ДКД до 12 септември 2001 год. да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1402 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 101-01513/12.07.2001 год. на БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за изграждане, поддържане и използване на 
обществени далекосъобщителни мрежи за телевизионно разпръскване на 
територията на Република България със срок 15 години.

1403 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00372/12.07.2001 год. на "ТЕЛЕВИЗИЯ 
БУРГАС" АД - търговски телевизионен оператор за създаване и предоставяне 
за разпространение на телевизионна програма с търговско наименование 
"ТЕЛЕВИЗИЯ БУРГАС" с регионален обхват, която ще се разпространява по 
кабелен път на територията на БУРГАСКА ОБЛАСТ със срок на лицензията 
10 години.

1404 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 332-00373/12.07.2001 год. на ОБЩИНА 
ПРОВАДИЯ - обществен телевизионен оператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на телевизионна програма с търговско 
наименование "ОБЩИНА ПРОВАДИЯ" с местен обхват, която ще се 
разпространява по кабелен път на територията на ОБЩИНА ПРОВАДИЯ със 
срок на лицензията 10 години.

1405 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00374/12.07.2001 год. на "ИНТЕРСАТ" 
ООД - търговски телевизионен оператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на телевизионна програма с търговско наименование "БМВ" 
с регионален обхват, която ще се разпространява по кабелен път на 
територията на ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ и ОБЩИНА БОТЕВГРАД със срок на 
лицензията 10 години.
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1406 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00375/12.07.2001 год. на "КАБЕЛНА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА" ООД - търговски телевизионен оператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на телевизионна програма с 
търговско наименование "КИС М+" с регионален обхват, която ще се 
разпространява по кабелен път на територията на РУСЕНСКА ОБЛАСТ, 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ - град ВЕЛИКО ТЪРНОВО, град СВИЩОВ, 
град ГОРНА ОРЯХОВИЦА; ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ - град ПЛЕВЕН, град 
БЕЛЯНЕ, град НИКОПОЛ; СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ - град СИЛИСТРА и град 
ТУТРАКАН, ТЪРГОВИШКА ОБЛАСТ - град ТЪРГОВИЩЕ и град ПОПОВО, 
град РАЗГРАД и град ЛОВЕЧ  със срок на лицензията 10 години.

1407 7/12/2001 Връща на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД със 
задължителни указания, съгласно приложението, проектът за изменение на 
цените на линиите под наем, предоставяни от БТК ЕАД при публично 
известни условия, като несъответстващи на методиката.

1408 7/12/2001 Определя за изпълнител на обществената поръчка фирма "РЕА ТРЕЙДИНГ 
2000" ЕООД. Сключва договор с фирма "РЕА ТРЕЙДИНГ 2000" ЕООД с 
предмет - доставка на техническо оборудване за окомплектоване на мобилна 
мониторингова станция.

1409 7/12/2001 Определя за изпълнител на обществената поръчка фирма "РЕА ТРЕЙДИНГ 
2000" ЕООД. Сключва договор с фирма "РЕА ТРЕЙДИНГ 2000" ЕООД с 
предмет - доставка на 4 броя мониторингови приемници заедно с 
необходимия софтуер.

1410 7/12/2001 1. Обявява кандидатите, класирани на първите три места в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и инсталиране 
на 1 брой цифрово комбинирано многофункиционално устройство 
(принтер/скенер/копир) и обучение на персонала на възложителя за работа с 
устройството (ЛОТ №1), както следва: 
        1. "АДЛ" ООД
        2. "ДИЛЕКС" ЕООД 
        3. "КОНТРАКС" ООД.
2. Определя за изпълнител на обществената поръчка по т.1 "АДЛ" ООД.
3. Мотивите за взетото решение са констатациите и оценките, съдържащи се 
в Протокол №14 и документацията, събрана в хода на провеждането на 
процедурата, като ДКД приема, че са спазени конкурсните критерии и 
методиката за оценка на предложенията на кандидатите и определените 
кандидати, които са класирани на първите три места са получили в низходящ 
ред най-висок брой точки съгласно Таблицата за оценка на предложенията, 
тъй като са удовлетворили и са отговорили в най-висока степен на 
конкурсните критерии.
4. Решението на възложителя може да бъде обжалвано в 7 дневен срок от 
получаването на писмено уведомление за резултатите от взетото решение 
пред ВАС.

1411 7/12/2001 Предлага на Министерски съвет да заличи т.3 от Решение № 512 от 2 юли 
2001 год., с което се одобрява допълнение на индивидуална лицензия № 110-
01054 от 03 май 2001 год., издадена на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД с доплънителен 
честотен ресурс.
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1412 7/12/2001 Одобрява писмо с приложени технически форми до Румънската агенция по 
съобщения, Дирекция "Регулиране и лицензии" във връзка с координацията 
на ТВ станции, съгласно приложението.

1413 7/12/2001 Одобрява писмо с приложени технически форми до Турския сектор по 
телекомуникации във връзка с координацията на ТВ станции, съгласно 
приложението.

1414 7/12/2001 Одобрява писмо с приложени технически форми до Гръцкия сектор по 
телекомуникаци във връзка с координацията на ТВ станции, съгласно 
приложението.

1415 7/12/2001 Одобрява писмо с приложени технически форми до Македонското 
министерство на транспорта и комуникациите, Дирекция "Телекомуникации" 
във връзка с координацията на ТВ станции, съгласно приложението.

1416 7/12/2001 Одобрява писмо с приложени технически форми до Югославското 
министерство на телекомуникациите във връзка с координацията на ТВ 
станции, съгласно приложението.

1417 7/12/2001 Одобрява писмо с приложени технически форми до Украинския държавен 
център за управление на честотите във връзка с координацията на ТВ 
станции, съгласно приложението.

1418 7/12/2001 1. Обявява кандидатите, класирани на първите три места в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка  на 3 броя 
цифрови копирни машини формат А4/А3 (ЛОТ №2), открита с протоколно 
решение №1 от редовно заседание на Държавна комисия по 
далекосъобщения , проведено на 29.03.2001г., както следва:
              1. "ДИЛЕКС" ЕООД
              2. "АДЛ" ООД 
              3. "БГ КОНТАКТ" ООД.
2. Определя за изпълнител на обществената поръчка по т.1 "ДИЛЕКС" ООД .
3. Мотивите за взетото решение са констатациите и оценките, съдържащи се 
в Протокол №14 и документацията, събрана в хода на провеждането на 
процедурата, като ДКД приема, че са спазени конкурсните критерии и 
методиката за оценка на предложенията на кандидатите и определените 
кандидати, които са класирани на първите три места са получили в низходящ 
ред най-висок брой точки съгласно Таблицата за оценка на предложенията, 
тъй като са удовлетворили и са отговорили в най-висока степен на 
конкурсните критерии.
4. Решението на възложителя може да бъде обжалвано в 7 дневен срок от 
получаването на писмено уведомление за резултатите от взетото решение 
пред ВАС.

1419 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 300-00367/12.07.2001 год. на БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - обществен телевизионен оператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на телевизионна програма, с 
наименование "КАНАЛ 1" с национален обхват.Програмата ще се 
разпространява чрез наземно радиоразпръскване, сателит и по кабелен път. 
Срок на лицензията 10 години.
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1420 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 300-00368/12.07.2001 год. на БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - обществен телевизионен оператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на регионална телевизионна 
програма, с наименование "МОРЕ" за регионите на областите ВАРНА, 
БУРГАС и ДОБРИЧ. Програмата ще се разпространява чрез наземно 
радиоразпръскване, сателит и по кабелен път. Срок на лицензията 10 години.

1421 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 300-00369/12.07.2001 год. на БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - обществен телевизионен оператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на регионална телевизионна 
програма, с наименование "СЕВЕР" за регионите на областите РУСЕ, 
СИЛИСТРА, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ, ГАБРОВО и  ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 
Програмата ще се разпространява чрез наземно радиоразпръскване, сателит 
и по кабелен път. Срок на лицензията 10 години.

1422 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 300-00370/12.07.2001 год. на БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - обществен телевизионен оператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на регионална телевизионна 
програма, с наименование "ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ ПЛОВДИВ" за регионите 
на областите ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, СТАРА ЗАГОРА 
и  ПАЗАРДЖИК. Програмата ще се разпространява чрез наземно 
радиоразпръскване, сателит и по кабелен път. Срок на лицензията 10 години.

1423 7/12/2001 Издава индивидуална лицензия № 300-00371/12.07.2001 год. на БЪЛГАРСКА 
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - обществен телевизионен оператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на регионална телевизионна 
програма, с наименование "ПИРИН" за регионите на областите 
БЛАГОЕВГРАД и  КЮСТЕНДИЛ. Програмата ще се разпространява чрез 
наземно радиоразпръскване, сателит и по кабелен път. Срок на лицензията 
10 години.

1424 7/19/2001 1. Прекратява ограничената процедура по Закона за обществените поръчки с 
предмет - доставка на мобилна радиомониторингова станция, открита с 
протоколно решение № 1 на ДКД от 12.07.2001 год.
2. Във връзка с прекратяването на процедурата да се изпратят уведомителни 
писма до "Държавен вестник" и Регистъра за обществените поръчки за 
оттегляне на изпратените покани за участие до неограничен брой лица.

1425 7/19/2001 Прекратява ограничената процедура по Закона за обществените поръчки с 
предмет - доставка на стационарна радиомониторингова станция, открита с 
протоколно решение №2 на ДКД от 12.07.2001 год.

1426 7/19/2001 Прекратява ограничената процедура по Закона за обществените поръчки с 
предмет - доставка на 6 броя измервателни приемници заедно със софтуер 
за автономна работа,  открита с протоколно решение №3 на ДКД от 
12.07.2001 год.

1427 7/19/2001 Прекратява ограничената процедура по Закона за обществените поръчки с 
предмет - доставка на 2 броя спектроанализатора с обхват до 26 MHz,  
открита с протоколно решение №5 на ДКД от 12.07.2001 год.
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1428 7/19/2001 1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
глава V от ЗОП (ограничена процедура) с предмет доставка на 6 броя 
мониторингови приемници заедно със софтуер за автономна 
работа.Процедурата за възлагане на обществената поръчка да се проведе 
при следните условия:
   а) Срокът за изпълнение на поръчката е до четири месеца, считано от 
датата на сключване на договора за възлагането й.
   б) Място за изпълнение - София, ул."Гурко" №6, сградата на ДКД.
   в) Кандидатите да притежават висок професионален опит и да отговарят на 
условията на чл.24 ЗОП.Предлаганото качество на доставката да е над 
средното.
   г) Валидността на предложенията е 60 календарни дни, считано от крайния 
срок на подаването им.
   д) Заплащането на поръчката се извършва в български левове чрез банков 
превод срещу представена фактура от доставчика по по следния начин:
         - 100% от дължимата, съгласно договора за възлагане на обществена 
поръчка цена, се изплаща в 5 /пет/ дневен срок от сключването на договора.
         - При сключване на договора за обществена поръчка лицето, 
определено за изпълнител на обществената поръчка трябва да представи 
банкова гаранция за изпълнение в полза на възложителя на стойност на сума 
равна на 100% от цената по договора.Ако банковата гаранция е издадена в 
чуждестранна банка /банка с регистрация и дейност само в чужбина/ е 
необходима контрагаранция, издадена от българска банка за потвърждаване 
на издадената от чуждестранната банка гаранция.Оригиналът на гаранцията 
остава у Възложителя.Банковата гаранция се връща в 3 дневен срос от 
изпълнението на задължението по договора.
    е) Гаранцията за участие в процедурата е парична сума в размер на 7200 
/седемхиляди и двеста/ лева, и се внася по сметката на ДКД - БНБ, 
Централно Управление, банков код 66196611, банкова сметка 
5000122630.Гаранцията за участие в процедурата се внася след получаване 
на поканата за участие от възложителя и потвърждаване от страна на 
кандидата.Документът за внесена гаранция се прилага към предложението на 
кандидата за участие в процедурата.
    ж) Критериите за оценка на предложенията са следните:
        - качество и технически характеристики - 40%,
        - цена - 30%,
        - гаранционни условия и сервиз - 25%,
        - срокове за изпълнение на поръчката - 5%,
Общата тежест на всички критерии е 100%.
      з) Кандидатите могат да подадат заявление за участие в предварителния 
подбор, което трябва да съдържа документите и доказателствата по чл.48, 
ал.3, т.1-6 от ЗОП, всеки работен ден от 9 до 16 часа в срок от 06.08.2001г. до 
21.08.2001г. в стая №201, ет.2 - деловодството на ДКД, ул."Гурко" №6.
       и) Предварителният подбор ще се проведе на 22.08.2001г. от 10.00ч. в 
сградата на ДКД, ул. "Гурко" №6.Заявленията ще се разглеждат и оценяват от 
специална комисия по чл.37 от ЗОП, която ще бъде назначена със заповед на 
Председателя на ДКД.
       й) Критериите за предварителен подбор на кандидатите са финансова и 
техническа възможност на кандидата за изпълнение на поръчката, 
доказателства за търговска репутация и отсъствието на обстоятелствата по 
чл.24 от ЗОП.
2. На основание чл.34 от ЗОП покана за участие в процедурата да се 
обнародва в "Държавен вестник", да се изпрати до Регистъра за обществени 
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поръчки и побликува в един ежедневник.
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1429 7/19/2001 1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 
глава ІV, Раздел І от ЗОП (открита процедура) с предмет доставка на 1 брой 
спектроанализатор с обхват до 26 MHz+C1417.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка да се проведе при 
следните условия:
   а) Срокът за изпълнение на поръчката е до два месеца, считано от датата 
на сключване на договора за възлагането й.
   б) Място за изпълнение - София, ул."Гурко" №6, сградата на ДКД.
   в) Кандидатите да притежават висок професионален опит и да отговарят на 
условията на чл.24 ЗОП.Предлаганото качество на доставката да е над 
средното.
   г) Валидността на предложенията е 60 календарни дни, считано от крайния 
срок на подаването им.
   д) Заплащането на поръчката се извършва в български левове чрез банков 
превод срещу представена фактура от доставчика по по следния начин:
         - 50% от дължимата, съгласно договора за възлагане на обществена 
поръчка цена, се изплаща в 5 /пет/ дневен срок от сключването на договора.
         - 40% от дължимата, съгласно договора за възлагане на обществена 
поръчка цена, се изплаща в 5 /пет/ дневен срок отподписването на 
приемателно-предавателен протокол за извършената доставка.
         - 10%  от дължимата, съгласно договора за възлагане на обществена 
поръчка цена, се изплаща в 5 /пет/ дневен срок от извършване на изпитване 
на техниката.
    е) Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума в размер 
на 1000 /хиляда/ лева,предварително приведена по сметката на ДКД - БНБ, 
Централно Управление, банков код 66196611, банкова сметка 5000122630.
    ж) Кандидатите предлагат калкулация на необходимите разходи за 
изпълнение на поръчката, заверена от техния главен счетоводител.
     з) При възникване на необходимост Държавна комисия по 
далекосъобщения може да възложи допълнителна поръчка по реда и 
условията на чл.16, т.3 от ЗОП.
     и) Критериите за оценка на предложенията са следните:
        - качество и технически характеристики - 40%,
        - цена - 30%,
        - гаранционни условия и сервиз - 25%,
        - срокове за изпълнение на поръчката - 5%,
Общата тежест на всички критерии е 100%.
      й) Документацията за участие в откритата процедура, на стойност 100 
лева, с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на 
предложенията, може да бъде получена всеки работен ден от 9 до 16 часа в 
срок от 03.08.2001г. до 23.08.2001г. в стая №201, ет.2 - деловодството на ДКД, 
ул."Гурко" №6.
       к)Предложенията се подават лично от кандидатите или техни 
упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик от 24.08.2001г. 
до изтичане на работното време на 14.09.2001г. в стая №201, ет.2, в сградата 
на ДКД, ул. "Гурко" №6.Предложенията се приемат от упълномощен от 
Председателя на ДКД служител на сектор "Деловодство", като върху плика се 
отбелязва поредния номер на предложението, датата и часът на 
получаването и посочените данни се вписват в отделен входящ регистър, за 
което на приносителя се издава разписка.Входящият регистър и 
предложенията да се съхраняват от упълномощения служител на сектар 
"Деловодство".
       л) Предложенията ще се разглеждат и оценяват от специална комисия по 
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чл.37 от ЗОП, която ще бъде назначена със заповед на Председателя на ДКД. 
Комисията ще разглежда и оценява предложенията на кандидатите на 
17.09.2001г. от 14.00ч. в заседателната зала, ет.4, в сградата на ДКД, ул. 
"Гурко"№6.
2. На основание чл.34 от ЗОП покана за участие в процедурата да се 
обнародва в "Държавен вестник", да се изпрати до Регистъра за обществени 
поръчки и побликува в един ежедневник.

1430 7/19/2001 Допълва индивидуална лицензия №110-01054/03.05.2001г., издадена на 
"МобилТел" ЕАД с допълнителен радиочестотен ресурс.

1431 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01563/19.07.2001 г. на  ЕТ "ДЕЛТА - 
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ"  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област РУСЕ - село 
БЪЗЪН, за срок от 15 години.

1432 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01564/19.07.2001 г. на  ЕТ "ДЕНИС - 
97 - ВЛАДИМИР БОРИСОВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
ВРАЦА - град РОМАН, за срок от 15 години.

1433 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01565/19.07.2001 г. на  ЕТ "БИСЕР 
ЩРАКОВ - АЛЕКСАНДРИНА"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
ПЕРНИК - село ДРЕН, за срок от 15 години.

1434 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01566/19.07.2001 г. на   "ДЕЙТОНА 
САТ" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област ЛОВЕЧ - село 
АЛЕКСАНДРОВО, за срок от 15 години.

1435 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01567/19.07.2001 г. на   "В2 САТ" 
ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област ПЛОВДИВ - 
село КЪРНАРЕ, за срок от 15 години.

1436 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01568/19.07.2001 г. на   "В2 САТ" 
ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област ПЛОВДИВ - село 
СТОЛЕТОВО, за срок от 15 години.

1437 7/19/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01569/19.07.2001 г. на   "АГАРТА 
НОВА" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в град СОФИЯ - район "МЛАДОСТ", за 
срок от 15 години.
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1438 7/19/2001 Изменя, съгласно Приложение № 1, издадените лицензии за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на лицата по Приложение № 2.
Лицензирани фирми:
    - КТВ САТ КОМ-2000 МАНОЛОВ И СИЕ  СД - за гр. София, р-н Кремиковци - 
квартал "Ботунец"
    - В.А.Т.- 62 - ВАСКО ТАНЕВ  ЕТ - за гр.София, р-н Витоша - квартал 
"Симеоново"
    - СК МАЛТУС - ЕООД  - за гр. София, р-н Изгрев
    - ФЕРОС - АНТОН СТРАТЕВ  ЕТ - за гр. София, р-н Надежда - квартал 
"Требич"
    - ФЕРОС - АНТОН СТРАТЕВ  ЕТ - за гр. София, р-н Люлин - квартал 
"Филиповци"
    - ФОТОН - К  ЕООД - за гр. Смолян - квартал "Устово" и квартал "Долно 
Райково"

1439 7/19/2001 1. Поправя явна фактическа грешка в издадената индивидуална лицензия № 
105-00484/28.09.2000 г. на �СЕКОМ ИНЖЕНЕРИНГ� ООД � гр. София за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея, като наименованието на населеното място, за което е 
издадена лицензията се поправя от �гр. Комарево� на �с. Комарево�. 
2. Изменя т. 9  на издадената индивидуална лицензия № 105-
00484/28.09.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея на �СЕКОМ ИНЖЕНЕРИНГ� ООД, 
съгласно приложението.

1440 7/19/2001 . Поправя явна фактическа грешка в издадената индивидуална лицензия № 
105-00450/21.09.2000 г. на �ОРБИТЕЛ - КОНДОР� ООД � гр. Несебър за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея, като наименованието на населеното място, за което е 
издадена лицензията се поправя от �гр.Слънчев бряг� на �к.к.Слънчев бряг�. 
2. Изменя т. 9  на издадената индивидуална лицензия № 105-
00450/21.09.2000 г. за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея на �ОРБИТЕП - КОНДОР� ООД, 
съгласно приложението.

1441 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град Поморие на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00085/09.03.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "ГЕОРГИЕВ 58 - ТОДОР ГЕОРГИЕВ".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1442 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град РИЛА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00807/21.12.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ДЖИ И ЕЛ САТ".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1443 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ШИПКОВО, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00883/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "СКАЙНЕТ СПРИНТ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1444 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ДОЛНА СТУДЕНА, област РУСЕ 
на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00372/07.09.2000 год. 
кабелен далекосъобщителен оператор  "РУМАЛ-Ц" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1445 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село БАРУТИН, област СМОЛЯН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00908/01.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ"ЕКСПРЕС - ФЕДЯ МИНКОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1446 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ОПАНЕЦ, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00888/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ГЕОСАТ"ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1447 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ГРИВИЦА, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00871/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ГЕОСАТ"ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1448 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ЛЕТНИЦА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00685/07.12.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "САТУРН"ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1449 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на район МЛАДОСТ, град СОФИЯ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00165/22.06.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ "КОЕЛ - КОНСТАНТИН ГАЙДАРОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1450 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КАРАИСЕН, област ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00876/25.01.2001 год. кабелен далекосъобщителен оператор   "МАРИСАТ" 
ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1451 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ПРАВЕЦ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00660/23.11.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор   "КТП" ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1452 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЦЕНОВО, област РУСЕ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00879/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор   "РУМАЛ-Ц" ООД
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1453 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЛЮБЧА, област СМОЛЯН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00965/08.03.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "ЕКСПРЕС - ФЕДЯ МИНКОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1454 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СЛИВЕН на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00086/09.03.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1455 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ОРЕХОВИЦА, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00517/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ГЕОСАТ" ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1456 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ПЕТРИЧ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00501/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ"БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1457 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КАВРАКИРОВО на лицензирания 
с индивидуална лицензия № 105-00515/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ"БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1458 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ПЪРВОМАЙ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00503/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ"БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1459 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КОЛАРОВО на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00502/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ"БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1460 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КУЛАТА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00500/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ"БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1461 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ВАРНА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00947/22.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ТВ КЪЩА ГУНЧЕВ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1462 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село СОМОВИТ, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00921/15.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ЕЛИЯ-Н" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1463 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на гр.НИКОПОЛ, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00933/15.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ЕЛИЯ-Н" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1464 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЧЕРКОВИЦА, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00922/15.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ЕЛИЯ-Н" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1465 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ДОЛНИ ВИТ, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00923/15.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ЕЛИЯ-Н" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1466 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЗАБЪРДО, област СМОЛЯН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00518/12.10.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ЕЙ ЕС ЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1467 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, област 
ПЛОВДИВ на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00519/12.10.2000 год. кабелен далекосъобщителен оператор  "ЕЙ ЕС ЕМ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1468 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град БОТЕВГРАД на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00100/30.03.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1469 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село СКРАВЕНА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00430/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1470 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ТРУДОВЕЦ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00429/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1471 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ВРАЧЕШ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00428/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  СД "БОНЕВ И СЪДРУЖИЕ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1472 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КРАВОДЕР на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00796/21.12.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ "МАЙАМИ - ПЕТЪР ФИЛИПОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1473 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ПУДРИЯ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00449/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ "МАЙАМИ - ПЕТЪР ФИЛИПОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1474 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЗЛАТОВРЪХ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00410/14.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ "ВЛАШКО ТОДОРОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1475 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град БУРГАС на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00710/14.12.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор   "СКАТ ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1476 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ВАРНА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00706/14.12.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор   "СКАТ ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1477 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СРЕДЕЦ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00711/14.12.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор   "СКАТ ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1478 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЦАРИМИР на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00432/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор СД "А И А - ТЕРЗИЕВ И ЧЕРНЕВ С-ИЕ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1479 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЛЮТИБРОД, област ВРАЦА на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00934/15.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "ИНТЕР САТ" ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1480 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЛОЗЕНЕЦ, област БУРГАС на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00382/07.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  ЕТ "БЕЛКОМ - ПЕТЪР КИРИЛОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1481 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ДОЛНИ ЧИФЛИК на лицензирания 
с индивидуална лицензия № 105-00984/29.03.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "МУСОН" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1482 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ГРОЗДЬОВО, област ВАРНА на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00332/31.08.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор  "МУСОН" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1483 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село БРЪЩЕН, област СМОЛЯН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00918/01.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ " МЛАДЕН ДЖИНДЖИЕВ - ЕДЕЛВАЙС Д".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1484 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ЦАРЕВО на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00110/07.04.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРАНСВИДЕОКОМ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1485 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ПРИМОРСКО на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00142/08.06.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРАНСВИДЕОКОМ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1486 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град АХТОПОЛ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00120/20.04.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРАНСВИДЕОКОМ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1487 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град РАКОВСКИ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00143/08.06.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРАНСВИДЕОКОМ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1488 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СТАМБОЛИЙСКИ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00111/07.04.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРАНСВИДЕОКОМ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1489 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град МАЛКО ТЪРНОВО на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00121/20.04.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРАНСВИДЕОКОМ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1490 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ЕТРОПОЛЕ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00890/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "КУЛСАТ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1491 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ОРЕШ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00458/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТВ КОМ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1492 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град РУСЕ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00082/09.03.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "КАБЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА"АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1493 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ГЛОГОВО, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00819/11.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ГАЛАКОМ - 97"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1494 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ГРАДЕЖНИЦА, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00820/11.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ГАЛАКОМ - 97"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1495 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град ТРЪСТЕНИК, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00887/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "ТРИАКС"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1496 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КРУШОВИЦА, област ПЛЕВЕН на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00874/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "КАСАТ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1497 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град БОРОВО, област РУСЕ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00910/01.02.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "РЕГИАНА САТ ТВ"ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1498 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КОНСТАНТИНОВО, област 
ВАРНА на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00609/02.11.2000 
год. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ"СУЗИ - ПЕТРАНКА 
НИКОЛОВА".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1499 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СОФИЯ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00160/22.06.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "УНИКОМС ТРЕЙДИНГ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1500 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЖЕЛЕЗНИЦА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00825/11.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "УНИКОМС ТРЕЙДИНГ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1501 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ПЕТЪРЧ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00826/11.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "УНИКОМС ТРЕЙДИНГ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

понеделник, Ноември 05, 2001 Page 39 of 105



No на
решение

Дата ДКД  реши:

1502 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село БЛИЗНАЦИ, област ВАРНА на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00333/31.08.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ"МУСОН-1-ИВАН ПЕЕВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1503 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КАЛЕИЦА, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00882/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "СКАЙНЕТ СПРИНТ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1504 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село БОРИМА, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00902/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "СКАЙНЕТ СПРИНТ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1505 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЧЕРНИ ОСЪМ, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00880/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "СКАЙНЕТ СПРИНТ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1506 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ОРЕШАК, област ЛОВЕЧ на 
лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00881/25.01.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "СКАЙНЕТ СПРИНТ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1507 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ОБОРИЩЕ, област ПАЗАРДЖИК 
на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-00818/11.01.2001 год. 
кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ"АЛБЕНА - МИНЧО ФИЛИН" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1508 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СОФИЯ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00213/27.07.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "СОФИЯ КАБЕЛ КО"ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1509 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СОФИЯ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00220/27.07.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "АГАРТА"ООД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1510 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на град СОФИЯ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00134/25.05.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор "СОФИЙСКА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ" АД .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1511 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село КРУШАРЕ на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00337/31.08.2001 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ"М.ИРА - ДИМИТЪР ДИМОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1512 7/19/2001 1. Съгласува "ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" на територията на село ЗИМНИЦА на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00423/21.09.2000 год. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ"М.ИРА - ДИМИТЪР ДИМОВ" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1513 7/19/2001 Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в т.5 на Решение № 961 на 
ДКД от 07 юни 2001 год., както следва: 1. Точка 5.1 от Решението се изменя 
така: "5.1.За Враца, Велинград, Ловеч, Казанлък, Монтана, Пазарджик, 
Силистра и Смолян - 100 (сто) лева;" 2. Точка 5.2. от Решението се изменя 
така: "5.2.За Стара Загора и Сливен - 200 (двеста) лева. 

понеделник, Ноември 05, 2001 Page 41 of 105



No на
решение

Дата ДКД  реши:

1514 7/19/2001 1. Обявява десет неприсъствени конкурса за издаване на индивидуални 
лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекособщителна мрежа за телевизионно разпръскване с местно покритие 
за градовете Враца, Велинград, Ловеч, Казанлък, Монтана, Пазарджик, 
Силистра, Сливен, Смолян и Стара Загора със срок 15 (петнадесет) години.
2. В конкурсите могат да участват юридически лица и физически лица - 
еднолични търговци.
3. Заинтересованите лица могат да закупят определените от Министерски 
съвет конкурсни документи от сградата на администрацията на Държавната 
комисия по далекосъобщения, София, ул."Гурко" №6, ет.2, стая №202, всеки 
работен ден от 9.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа. Цената на конкурсните 
документи е както следва:
3.1. За Враца, Велинград, Ловеч, Казанлък, Монтана, Пазарджик, Силистра и 
Смолян - 100 (сто) лева;
3.2. За Стара Загора и Сливен - 200 (двеста) лева.
4. Упълномощените представители на лицата по т.2 представят личен 
паспорт, пълномощно или друг документ, удостоверяващ правото им да 
представляват съответното лице.
5. Предаването на пакета конкурсни книжа се извършва от упълномощено 
лице от администрацията на Държавната комисия по далекосъобщения, при 
спазване на следната процедура:
  5.1. Конкурсните документи се предават от упълномощения служител на 
заинтересованото лице по опис, отразяващ наименованието и броя на 
предадените отделни конкурсни книжа.
  5.2. Описът се подписва от служителя и закупуващото лице и се въвежда в 
нарочен "Регистър на лицата, закупили конкурсна документация".Регистърът 
е публичен.
  5.3. Преди получаване на конкурсните документи закупуващото лице 
подписва декларация за опазване поверителността на информацията, която 
се съдържа в конкурсните книжа, съгласно чл.67, ал.1, т.5 от Закона за 
далекосъобщенията.
  5.4. Конкурсните книжа се предават само след представяне на документ за 
заплатени конкурсни документи.
6. До 3 септември 2001г. администрацията на ДКД ще отговаря на уточняващи 
въпроси от технически характер,отнасящи се до предмета на конкурса, 
зададени писмено от лицата, закупили конкурсните документи.Въпросите се 
адресират до Председателя на ДКД.Отговорите на тези въпроси се изготвят в 
писмена форма в 3 - дневен срок, считано от датата на получаване на 
въпросите от упълномощен служител от администрацията на ДКД.Същият 
води нарочен "Регистър на постъпилите въпроси и предоставените 
отговори".Всяко лице, закупило конкурсни документи има право на достъп до 
този регистър и може да получи копие от съответните въпроси и отговори.
7. Срокът за подаване на заявление за участие в конкурсите по т.1, заедно с 
всички изискуеми съгласно заявлението приложения и конкурсни документи е 
най-късно 17.30 часа на 10 септември 2001г.
8. Пакетът конкурсни документи, приложени към заявлението, се подават в 
запечатан плик, скрепен с печата на заявителя, всеки работен ден от 9-30 до 
12.00 и от 13.30 до 17.00 часа в сградата на администрацията на Държавната 
комисия по далекосъобщения, София, ул."Гурко" №6, ет.2, стая №202.При 
подаване на повече от един плик, пликовете се номерират.
9. Заявлението и пакетът конкурсни документи се подават в два еднообразни 
екземпляра.
10. Документите се приемат от упълномощен служител от администрацията 
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на Държавната комисия по далекосъобщения само срещу документ за внесен 
депозит за участие в конкурса и се завеждат в нарочен "Регистър на лицата, 
подали заявление за участие в конкурса".Регистърът е публичен.
11. Депозитът за участие в конкурсите по т.1 е в размер на 500 (петстотин) 
лева и се внася по банкова сметка на ДКД в БНБ - Централно управление, 
сметка № 5000122630, код 66196611.
12. Конкурсите се организират и провеждат по реда на чл.65, 66, 67 и 70 от 
Закона за далекосъобщенията.
13. Съобщение за настоящото решение да се публикува в два национални 
всекидневника и в Интернет страницата на ДКД в срок до 3 дни, считано от 
датата на обнародване на решението на Министерски съвет в Държавен 
вестник.

1515 7/19/2001 1. Информира обществеността, че проектите за общи лицензии по Наредба 
№ 13 от 15.05.2001 год. за определяне на далекосъобщителните дейности, 
подлежащи на индивидуално лицензиране, регистриране по обща лицензия и 
свободен режим (ДВ, бр.48 от 2001 год.) са публикувани на ИНТЕРНЕТ 
страницата на ДКД за обществено обсъждане. 
2. Съобщение за общественото обсъждане да бъде публикувано в два 
национални всекидневника.

1516 7/19/2001 1. Приема проект на Наредба за условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на 
обществени далекосъобщителни мрежи за предаване на данни без конкурс 
или търг, съгласно Приложение №1.
2.  Проектът да бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите 
ведомства и да бъде публикуван в ИНТЕРНЕТ страницата на ДКД.
3.  След съгласуване и отразяване напостъпилите забележки, проектът да 
бъде изпратен на Министъра на транспорта и съъобщенията за издаване.

1517 7/19/2001 Одобрява отговор до Молдовската държавна инспекция по 
далекосъобщенията във връзка с координацията на УКВ-ЧМ станции, 
съгласно приложението.

1518 7/19/2001 Одобрява отговор до Румънската национална агенция по комуникации и 
информатика, Дирекция "Регулиране и лицензии" във връзка с координацията 
на УКВ-ЧМ станции, съгласно приложението.

1519 7/19/2001 1. Спира изпълнението на индивидуална лицензия № 104-01182/23.05.2001 
год. за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за град 
София, издадена "РАДИО ТНН" ООД.
2. Председателят на ДКД да приеме незабавно действия за спиране 
осъществяването на далекосъобщителна дейност - радиоразпръскване с 
местно покритие на честота 101,7 МНz в град София от "Радио ТНН" ООД.

1520 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01571/26.07.2001 г. на  "КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ - ТРЪСТЕНИК" ООД  за изграждане, поддържане и използване 
на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
РУСЕ - село ТРЪСТЕНИК, за срок от 15 години.
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1521 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01572/26.07.2001 г. на  "КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАВЕТ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио-и  телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
РАЗГРАД - град ЗАВЕТ, за срок от 15 години.

1522 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01573/26.07.2001 г. на  "ХЕРОС 
КЕЙБЪЛ БАЛЧИК" ООД  за изграждане, поддържане и използване 
наобществена  кабелна далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
ДОБРИЧ - град БАЛЧИК, за срок от 15 години.

1523 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01574/26.07.2001 г. на  "ХЕРОС 
КЕЙБЪЛ ВАРНА" ООД  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и  телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в град 
ВАРНА, за срок от 15 години.

1524 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01575/26.07.2001 г. на ЕТ "КЕРИ-К-
МАРИН КЕРЧЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и  телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в град БУРГАС - село 
ОРИЗАРЕ, за срок от 15 години.

1525 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01576/26.07.2001 г. на ЕТ "СИГНАЛ - 
ЕМ - ЕМИЛ НИКОЛОВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и  телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в град 
ВРАЦА - село БАУРЕНЕ, за срок от 15 години.

1526 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01577/26.07.2001 г. на  
"ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД  за изграждане, 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея в град БЛАГОЕВГРАД, за срок от 15 години.

1527 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на "БАНИСАТ" ООД - 
с.Баните, област Смолян за изграждане, поддържане и използване на 
кабелна далекособщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
на територията на село Бял извор, област Кърджали.

1528 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на "ИМПАС ТРЕЙДИНГ И 
КО" ООД - град София за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекособщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на 
територията на град  Гурково, град Николаево и гара Елин Пелин.

1529 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на КООПЕРАТИВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КТР" - град София за изграждане, поддържане и използване 
на кабелна далекособщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
на територията на град СОФИЯ.
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1530 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на "СУПЕР ВИЖЪН ПЛЮС 
ТВ" ООД - град ЯМБОЛ за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на 
територията на град ЯМБОЛ.

1531 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на ЕТ "ДМТ-ДАНИЕЛА 
ХРИСТОВА"  - град КНЕЖА за изграждане, поддържане и използване на 
кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
на територията на село СЕЛАНОВЦИ.

1532 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на  "ОСГ ИНТЕРКОМ" 
ООД  - град ПЛОВДИВ за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на 
територията на село ЗВЪНИЧЕВО, област Пловдив.

1533 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на ЕТ "ЙОРДАНКА 
ГЕРГОВА - НЕОСАТ"  - град ВРАЦА за изграждане, поддържане и използване 
на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
на територията на село СЕЛАНОВЦИ.

1534 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на  "БАНИСАТ" ООД - село 
БАНИТЕ, област СМОЛЯН за изграждане, поддържане и използване на 
кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
на територията на село ДИАМАНДОВО, област КЪРДЖАЛИ.

1535 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на  "Евро тур  Сат ТВ" АД - 
град СОФИЯ за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на 
територията на град ПЛОВДИВ.

1536 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на  ЕТ "ИВАН БОРИСОВ - 
КОЛОР"  - град КЮСТЕНДИЛ за изграждане, поддържане и използване на 
кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
на територията на село Четирци, село Лиляч и с.Горановци.

1537 7/26/2001 Прекратява процедурата за издаване на лицензия на   "РОДОПИ САТ ПЛЮС" 
ООД - град СМОЛЯН за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на 
територията на град АРДИНО.
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1538 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 342 - 00376/26.07.2001 на "БОНИ - 97" 
ООД - търговски телевизионен оператор за създаване и ипредоставяне за 
разпространение на телевизионна програма с наименование "ИХ-ТВ" с 
регионален обхват, която ще се разпространява по кабелен път на 
територията на град ИХТИМАН, град КОСТЕНЕЦ, село СТАМБОЛОВО 
(община ИХТИМАН), град СЕСТРИМО и село КОСТЕНЕЦ (община Костенец, 
Софийска област), село МОМИН ПРОХОД (община Костенец, Софийска 
област), село ВАКАРЕЛ (община Ихтиман, Софийска област), село ДОЛНА 
БАНЯ (община Костенец, Софийска област) със срок на лицензията 10 години.

1539 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 342 - 00377/26.07.2001 на "РИО" ООД - 
търговски телевизионен оператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на телевизионна програма с наименование "НИМ" с 
регионален обхват, която ще се разпространява по кабелен път на 
територията на ХАСКОВСКА ОБЛАСТ със срок налицензията 10 години.

1540 7/26/2001 Изменя индивидуална лицензия за телевизионна дейност № 442-
00084/20.04.2000 год. на "АЛЕКС - 92" ЕООД, като променя наименованието 
на правния субект от "АЛЕКС - 92" ЕООД на "АЛЕКС ТВ" ЕООД.

1541 7/26/2001 Изменя индивидуална лицензия за телевизионна дейност №342-
00085/20.04.2000 год. на "АЛЕКС - 92" ЕООД, като променя наименованието 
на правния субект от "АЛЕКС - 92" ЕООД на "АЛЕКС ТВ" ЕООД.

1542 7/26/2001 Допълва индивидуална лицензия за телевизионна дейност  № 312-
00194/23.11.2000 год.  на �ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА� ЕООД, като допълва 
способът на разпространение на програмата "чрез сателит" съгласно 
приложения проект, като т.4 от Лицензията става:
        "ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да предоставя за разпространение от 
съответно лицензиран далекосъобщителен оператор, включително 
самостоятелно да разпространява при наличие на лицензия за съответната 
далекосъобщителна дейност, програмата по т.1.2, както следва: по кабелен 
път и чрез сателит."
         За допълнението се дължат такси по чл.5 от Тарифата за таксите, които 
се събират от Държавната ковисия по далекосъобщения (обн. ДВ бр.15 от 16 
февруари).

1543 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-00095/16.03.2000 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА.

1544 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-00150/08.06.2000 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"СТОЛИЧНА КОМПАНИЯ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ХОЛДИНГ" ЕАД.

1545 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-00173/06.07.2000 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД.
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1546 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-00223/03.08.2000 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"ЙЕЛОУ 333" ООД.

1547 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-00576/19.10.2000 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"ЕГИДА - СОФИЯ" ЕАД.

1548 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-01057/03.05.2001 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД.

1549 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-01222/31.05.2001 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"ДАИКС" ООД.

1550 7/26/2001 Допълва, съгласно Приложението, издадената от ДКД индивидуална 
лицензия №120-01223/31.05.2001 г. за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди на 
"ДАИКСС" ООД.

1551 7/26/2001 1. Приема �Изисквания на ДКД за изготвяне на �Работен проект � Технология� 
на УКВ � ЧМ радиопредавателни станции".
2. Текстът на решението да бъде публикуван в INTERNET страницата на ДКД.
3. Контролът по изпълнението на изискванията се възлага на Директора на 
дирекция "Радиочестотен спектър".

1552 7/26/2001 1. Да предложи на Министерския съветда одобри преиздаването на 
индивидуалната лицензия на Българската телекомуникационна компания ЕАД 
ЕАД за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи 
на територията на република България и за предоставяне на  услуги чрез тях 
със срок до 15.02.2019г., съгласно приложението.
2. Проектът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет след 
съгласуване със заинтересованите министерства и Българската 
телекомуникационна компания ЕАД в срок от 21 дни.

1553 7/26/2001 1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 7 
от 2000 год. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за 
изграждане, поддържане и използване на мрежи от фиксирани радиорелейни 
линии без конкурс или търг, издадена от МТС (ДВ, бр.61 от 2000г.), съгласно 
Приложение №1.
2. Проектът по т.1 да бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите 
ведомства и да бъде публикуван в Интернет страницата на ДКД.
3. След съгласуване и отразяване на постъпилите забележки, проектът по т.1 
да бъде изпратен на Министъра на транспорта и съобщенията.
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1554 7/26/2001 1. Приема проект на Наредба за условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на 
обособени далекосъобщителни подвижни TRUNK мрежи без конкурс или търг, 
съгласно Приложение №1.
2. Проектът да бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите 
ведомства и да бъде публикуван в Интернет страницата на ДКД.
3. След съгласуване и отразяване на постъпилите забележки, проектът по т.1 
да бъде изпратен на Министъра на транспорта и съобщенията.

1555 7/26/2001 1. Приема проект на Наредба за условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на 
обособени далекосъобщителни земни неподвижни спътникови мрежи без 
конкурс или търг, съгласно Приложение №1.
2. Проектът  да бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите 
ведомства и да бъде публикуван в Интернет страницата на ДКД.
3. След съгласуване и отразяване на постъпилите забележки, проектът по т.1 
да бъде изпратен на Министъра на транспорта и съобщенията.

1556 7/26/2001 1. Приема предложение до Министерския съвет да одобри издаването на 
индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обществени далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване на 
територията на Република България на Българско национално радио.
2. Предлага на Министерски съвет да одобри:
    2.1. Начин за издаване на лицензията - без конкурс или търг на основание 
чл.105, ал.3 от Закона за радиото и телевизията;
    2.2. Срок на лицензията - 15 години;
3. Предлага на Министерски съвет да одобри проект на индивидуална 
лицензия за изграждане, поддържане и използване обществени 
далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване на територията на 
Република България, съгласно приложение №1.

1557 7/26/2001 1. Съгласува промени в цените за предоставяне на линии под наем при 
публично известни условия, представени от Българска  телекомуникационна 
компания ЕАД (БТК ЕАД)  с вх. № 04-04-5577 от 24.07.2001 г.
2. Дава съгласие на БТК ЕАД да въведе промените в цените по т.1, считано от 
1 септември 2001г.
    Мотиви към т.1:  След като извърши повторна проверка на  предложението 
за промяна в цените и разгледа съответните документи по ценообразуване 
ДКД прецени, че представените от БТК ЕАД промени в цените за 
предоставяне на линии под наем, след корекцията им съгласно указанията на 
ДКД с изх.№ 04-04-3991 от 13.07.2001г. съответстват на правилата на 
методиката и са определени при спазване  на принципите на чл.113 от закона 
за далекосъобщенията.

1558 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00378/26.07.2001 г. на "РАДИО СВЯТ" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ПЛЮС" с 
местен обхват за град КЪРДЖАЛИ. Срок на лицензията 10 години.

1559 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00379/26.07.2001 г. на "РАДИО СВЯТ" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ПЛЮС" с 
местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.
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1560 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00380/26.07.2001 г. на "РАДИО СВЯТ" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ПЛЮС" с 
местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1561 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00381/26.07.2001 г. на "РАДИО СВЯТ" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ПЛЮС" с 
местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1562 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00382/26.07.2001 г. на "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО КОНТАКТ" с местен обхват за град СМОЛЯН. Срок на лицензията 10 
години.

1563 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00383/26.07.2001 г. на "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО КОНТАКТ" с местен обхват за град КЪРДЖАЛИ. Срок на лицензията 
10 години.

1564 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00384/26.07.2001 г. на "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО КОНТАКТ" с местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 
години.

1565 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00385/26.07.2001 г. на "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО КОНТАКТ" с местен обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 
години.

1566 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00386/26.07.2001 г. на "РАДИО 
КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО КОНТАКТ" с местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ. Срок на 
лицензията 10 години.

1567 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00387/26.07.2001 г. на ФОНДАЦИЯ 
"РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" - обществен радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" с местен обхват за град ШУМЕН. Срок на 
лицензията 10 години.

1568 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00388/26.07.2001 г. на ФОНДАЦИЯ 
"РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" - обществен радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" с местен обхват за град КЪРДЖАЛИ. Срок на 
лицензията 10 години.
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1569 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00389/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ВЕСЕЛИНА" АД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ВЕСЕЛИНА 
СМОЛЯН" с местен обхват за град СМОЛЯН. Срок на лицензията 10 години.

1570 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00390/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ВЕСЕЛИНА" АД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ВЕСЕЛИНА 
ХАСКОВО"  с местен обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 години.

1571 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00391/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИОННА КОМПАНИЯ" ООД - обществен радиооператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, с 
наименование "МЕГА РАДИО"  с местен обхват за град СМОЛЯН. Срок на 
лицензията 10 години.

1572 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00392/26.07.2001 г. на "РТК ЕВРИКА - 
2" ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЧАН"  с местен 
обхват за град СМОЛЯН. Срок на лицензията 10 години.

1573 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00393/26.07.2001 г. на ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН - обществен радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ПЛЕВЕН"  с 
местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1574 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00394/26.07.2001 г. на "КАНАЛ КОМ 
БГ" ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "КАНАЛ КОМ"  с местен 
обхват за град ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1575 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00395/26.07.2001 г. на "МОЙРА" ООД - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РАДИО СКАЙ"  с местен обхват за град 
ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1576 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00396/26.07.2001 г. на "МИЛА ФМ" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "МИЛА ФМ"  с местен 
обхват за град ВРАЦА. Срок на лицензията 10 години.

1577 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00397/26.07.2001 г. на "МИЛА ФМ" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "МИЛА ФМ"  с местен 
обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1578 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00398/26.07.2001 г. на "МИЛА ФМ" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "МИЛА ФМ"  с местен 
обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 години.

1579 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00399/26.07.2001 г. на "МИЛА ФМ" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "МИЛА ФМ"  с местен 
обхват за град КЮСТЕНДИЛ. Срок на лицензията 10 години.

понеделник, Ноември 05, 2001 Page 50 of 105



No на
решение

Дата ДКД  реши:

1580 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00400/26.07.2001 г. на "ИРТЦ МИЗИЯ" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО МИЗИЯ"  с 
местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1581 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00401/26.07.2001 г. на "РАДИО ТНН" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ТНН"  с местен 
обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1582 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00402/26.07.2001 г. на "РАДИО ТНН" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ТНН"  с местен 
обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1583 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00403/26.07.2001 г. на "ГЛАРУС Р" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "СКАЙ РАДИО"  с 
местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1584 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00404/26.07.2001 г. на "ЕВРОАРК" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "АТЛАНТИК"  с местен 
обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1585 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00405/26.07.2001 г. на 
ЕТ"ИМПРЕСАРСКА КЪЩА АСЕН АНТОНОВ"  - търговски радиооператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, с 
наименование "РАДИО АСТРА"  с местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на 
лицензията 10 години.

1586 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00406/26.07.2001 г. на "Т-
ГРУП"ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ПРИСТИС"  с 
местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1587 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00407/26.07.2001 г. на "РИНГ СВ" АД  - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РИНГ ПЛЮС"  с местен обхват за град 
СМОЛЯН. Срок на лицензията 10 години.

1588 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00408/26.07.2001 г. на "РИНГ СВ" АД  - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РИНГ ПЛЮС"  с местен обхват за град 
ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1589 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00409/26.07.2001 г. на "РИНГ СВ" АД  - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РИНГ ПЛЮС"  с местен обхват за град 
ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1590 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00410/26.07.2001 г. на "РИНГ СВ" АД  - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РИНГ ПЛЮС"  с местен обхват за град 
ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 години.
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1591 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00411/26.07.2001 г. на "РИНГ СВ" АД  - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РИНГ ПЛЮС"  с местен обхват за град 
КЮСТЕНДИЛ. Срок на лицензията 10 години.

1592 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00412/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град СМОЛЯН. Срок на лицензията 10 години.

1593 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00413/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град КЪРДЖАЛИ. Срок на лицензията 10 години.

1594 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00414/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1595 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00415/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1596 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00416/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град ВРАЦА. Срок на лицензията 10 години.

1597 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00417/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1598 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00418/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1599 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00419/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1600 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00420/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 години.

1601 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00421/26.07.2001 г. на "ИНФОПРЕС И 
КО" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "ИНФОРАДИО"  с 
местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ. Срок на лицензията 10 години.
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1602 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00422/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град СМОЛЯН. Срок на лицензията 10 години.

1603 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00423/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град КЪРДЖАЛИ. Срок на лицензията 10 години.

1604 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00424/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1605 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00425/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1606 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00426/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град ВРАЦА. Срок на лицензията 10 години.

1607 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00427/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1608 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00428/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1609 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00429/26.07.2001 г. на "РАДИО 
ЕКСПРЕС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЕКСПРЕС"  с 
местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ. Срок на лицензията 10 години.

1610 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00430/26.07.2001 г. на 
"МЕТРОРАДИО" ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование "БЕ ГЕ 
РАДИО"  с местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1611 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00431/26.07.2001 г. на 
"МЕТРОРАДИО" ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование "БЕ ГЕ 
РАДИО"  с местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1612 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00432/26.07.2001 г. на 
"МЕТРОРАДИО" ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование "БЕ ГЕ 
РАДИО"  с местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.
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1613 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00433/26.07.2001 г. на 
"МЕТРОРАДИО" ЕООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование "БЕ ГЕ 
РАДИО"  с местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1614 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00434/26.07.2001 г. на "РАДИО ФМ 
ПЛЮС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "94.9 РАДИО ФМ 
ПЛЮС"  с местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1615 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00435/26.07.2001 г. на "РАДИО ФМ 
ПЛЮС" АД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "94.9 РАДИО ФМ 
ПЛЮС"  с местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ. Срок на лицензията 10 години.

1616 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00436/26.07.2001 г. на "БЪЛГАРСКА 
РАДИОКОМПАНИЯ" ООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РЕТРО РАДИО"  с местен обхват за град ПЛЕВЕН. Срок на лицензията 10 
години.

1617 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00437/26.07.2001 г. на "БЪЛГАРСКА 
РАДИОКОМПАНИЯ" ООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РЕТРО РАДИО"  с местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 
години.

1618 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00438/26.07.2001 г. на "БЪЛГАРСКА 
РАДИОКОМПАНИЯ" ООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РЕТРО РАДИО"  с местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 
години.

1619 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00439/26.07.2001 г. на "БЪЛГАРСКА 
РАДИОКОМПАНИЯ" ООД  - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РЕТРО РАДИО"  с местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 
години.

1620 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00440/26.07.2001 г. на "ПАРДОНОВИ" 
ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО БЪДИН"  с 
местен обхват за град ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1621 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00441/26.07.2001 г. на "ГАМА 
КОМЕРС" ООД  - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ГАМА"  с 
местен обхват за град ВИДИН. Срок на лицензията 10 години.

1622 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00442/26.07.2001 г. на ЕТ"НЕМ - 
ГЕНОВ"  - обществен радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО СИЛВЪР"  с 
местен обхват за град ВРАЦА. Срок на лицензията 10 години.
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1623 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00443/26.07.2001 г. на 
СД"ВИДЕОТОН - ЕКСПРЕС - ПЕТРОВА, ИВАНОВИ"  - търговски 
радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение на 
радиопрограма, с наименование "ХЕМУС"  с местен обхват за град ВРАЦА. 
Срок на лицензията 10 години.

1624 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00444/26.07.2001 г. на 
"ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕООД - обществен радиооператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, с 
наименование "РАДИО ВРАЦА"  с местен обхват за град ВРАЦА. Срок на 
лицензията 10 години.

1625 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00445/26.07.2001 г. на "ЛАКС МЕДИА" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ЛАКС ФМ"  с 
местен обхват за град ВРАЦА. Срок на лицензията 10 години.

1626 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00446/26.07.2001 г. на "ТРЕЛИ" ООД - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РАДИО ФМ ПЛЮС - СЛИВЕН"  с местен 
обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1627 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00447/26.07.2001 г. на "ТРЕЛИ" ООД - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РАДИО ФМ ПЛЮС -  ХАСКОВО"  с 
местен обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 години.

1628 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00448/26.07.2001 г. на "АЛФА РАДИО" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "АЛФА РАДИО"  с 
местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.

1629 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00449/26.07.2001 г. на "АЛФА РАДИО" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "АЛФА РАДИО"  с 
местен обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1630 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00450/26.07.2001 г. на "АЛФА РАДИО" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "АЛФА РАДИО"  с 
местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1631 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00451/26.07.2001 г. на СДРУЖЕНИЕ 
"ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР" - СЛИВЕН - обществен радиооператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, с 
наименование "ГЛАС НА МИР"  с местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на 
лицензията 10 години.

1632 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00452/26.07.2001 г. на "ОМЕГА 101.7" 
ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование "РАДИО ОМЕГА"  с 
местен обхват за град СЛИВЕН. Срок на лицензията 10 години.
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1633 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00453/26.07.2001 г. на "ТЕМПО" АД - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование "РАДИО ТЕМПО ШУМЕН"  с местен 
обхват за град ШУМЕН. Срок на лицензията 10 години.

1634 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00454/26.07.2001 г. на ЕТ"НОВ 
ЦЕНТЪР - ТОНЧО БЕБОВ" - търговски радиооператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование 
"РАДИО БРАВО - ДОБРИЧ"  с местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на 
лицензията 10 години.

1635 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00455/26.07.2001 г. на "АГЕНЦИЯ 
АТЛАНТИК" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне 
за разпространение на радиопрограма, с наименование  "АТЛАНТИК"  с 
местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1636 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00456/26.07.2001 г. на "ДОБРУДЖА 
СПЕКТЪР" ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование  "РАДИО ДОБРУДЖА"  с 
местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1637 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 431-00457/26.07.2001 г. на "АЛФА МЕДИА" 
ООД - обществен радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование  "РАДИО ГЛАС"  с 
местен обхват за град ДОБРИЧ. Срок на лицензията 10 години.

1638 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00458/26.07.2001 г. на "ОЛИМПИК - 
КОМЕРС" ООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование  "ХИТ ФМ"  с местен 
обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 години.

1639 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00459/26.07.2001 г. на "ДИЯН 
БОЯДЖИЕВ" ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне 
за разпространение на радиопрограма, с наименование  "РАДИО 
МЕТРОНОМ"  с местен обхват за град ХАСКОВО. Срок на лицензията 10 
години.

1640 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00460/26.07.2001 г. на ЕТ 
"БЛАГОВЕСТ ПОРОЖАНОВ - ДИОНИСИЙ"  - търговски радиооператор за 
създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, с 
наименование  "РАДИО РИТЪМ +"  с местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ. 
Срок на лицензията 10 години.

1641 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00461/26.07.2001 г. на  "ЛЕЙТЕНАНТ" 
ЕООД - търговски радиооператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на радиопрограма, с наименование  "РАДИО ОСОГОВО"  с 
местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ. Срок на лицензията 10 години.

1642 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00462/26.07.2001 г. на  "УЛТРА" ООД - 
търговски радиооператор за създаване и предоставяне за разпространение 
на радиопрограма, с наименование  "РАДИО УЛТРА"  с местен обхват за град 
КЮСТЕНДИЛ.  на лицензията 10 години.
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1643 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 441-00463/26.07.2001 г. на  
СД"БАЛАБАНОВИ И СИЕ - БАМБА"  - търговски радиооператор за създаване 
и предоставяне за разпространение на радиопрограма, с наименование  
"РАДИО 999"  с местен обхват за град КЮСТЕНДИЛ.  на лицензията 10 
години.

1644 7/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 102-011570/26.07.2001г. за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване с местно покритие за 
района на гр. София и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, 
със срок 12 години на "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" - 
ЕАД.

1645 7/26/2001 1. Възлага  на Председателя на ДКД да издаде заповед на основание чл. 123, 
ал. 1 от ЗД за незабавно спиране осъществяването на далекосъобщителна 
дейност � радиоразпръскване с местно покритие в гр. Разград на честота 
106,0 MHz от �ОБЕРОН 2000� ООД, регистрирано по ф.д. № 203/2000г. на 
Разградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, 
ул. "Никола Йонков Въпцаров", №14, вх.Б, ап.28, БУЛСТАТ 116504273, до 
окончателно произнасяне на компетентните съдебни органи по спор за 
граждански права.
2. Възлага на директора на Главна дирекция "Контрол на 
далекосъобщенията" в срок от една седмица от приемане на настоящото 
решение да нареди съставянето на акт за установяване на административно 
нарушение на основание чл.127 от ЗД на горепосоченото търговско 
дружество.

1646 7/26/2001 Изменя решение № 902/19.10.2000 год за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00553/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1647 7/26/2001 Изменя решение № 904/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00555/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1648 7/26/2001 Изменя решение № 916/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00567/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1649 7/26/2001 Изменя решение № 905/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00556/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.
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1650 7/26/2001 Изменя решение № 907/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00558/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1651 7/26/2001 Изменя решение № 901/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00552/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1652 7/26/2001 Изменя решение № 906/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00557/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1653 7/26/2001 Изменя решение № 903/19.10.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00554/19.10.2000 год. на "ВИДЕОСАТ ТВ" АД, в частта му 
касаеща наименованието на лицензирането лице, като променя същото, 
както следва: от "ВИДЕОСАТ ТВ" АД във "ВИДЕОСАТ-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" 
ООД.

1654 7/26/2001 Изменя решение № 576/24.08.2000 год. за издаване на индивидуална 
лицензия № 105-00285/24.08.2000 год. на "РЕКОРДИНГ" ООД, в частта му 
касаеща териториалния обхват на лицензията, като променя същият, както 
следва: от гр. ХАРМАНЛИ в: гр. ХАРМАНЛИ - районите "ЦЕНТЪР", "ТРАКИЯ", 
"ДРУЖБА" и "ИЗГРЕВ".

1655 7/26/2001 Отнема индивидуална лицензия № 105-00938/15.02.2001 год., издадена на 
�ТВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ� ЕООД за изграждане, поддържане и използване на 
кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
за територията на гр. Поморие.
 �ТВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ� ЕООД няма право да подава заявление и да 
получава лицензия за същия вид далекосъобщителна дейност в срок от две 
години, считано от деня на влизане в сила на настоящето решение.

1656 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01578/31.07.2001 г. на  "ЕУРОКОМ 
ПЛОВДИВ" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и  телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област СМОЛЯН - 
град ДЕВИН, за срок от 15 години.

1657 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01579/31.07.2001 г. на  ЕТ"НЕЛИ 
ЦОНЕВА-НЕЛКО-ТЕЛ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и  телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
ВРАЦА - село ОСЕЛНА, за срок от 15 години.
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1658 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01580/31.07.2001 г. на  "МОНТ 7 ООД" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и  телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област МОНТАНА - 
град ЧИПРОВЦИ, за срок от 15 години.

1659 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01581/31.07.2001 г. на  "РЕГИАНА САТ 
ТВ" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област РУСЕ - град 
ДВЕ МОГИЛИ, за срок от 15 години.

1660 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01582/31.07.2001 г. на  
"ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА" ЕООД  за изграждане, поддържане и 
използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и 
телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея 
в град ВРАЦА, за срок от 15 години.

1661 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01583/31.07.2001 г. на  "ТЕЛЕРИБ" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио-  и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област ЛОВЕЧ - село 
РИБАРИЦА , за срок от 15 години.

1662 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01584/31.07.2001 г. на  "ТОТЕМ" ООД  
за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област СОФИЯ-ОКРЪГ - село 
ДУШАНЦИ , за срок от 15 години.

1663 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01585/31.07.2001 г. на  
"ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА БЪЛГАРИЯ" ООД  за изграждане, поддържане и 
използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди  за срок от 15 години и за района на град СОФИЯ.

1664 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01586/31.07.2001 г. на  "СДРУЖЕНИЕ 
НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ ТИКО - ТАКСИ"   за изграждане, 
поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа 
(PMR) за собствени нужди  за срок от 5 години и за района на град ПЛОВДИВ.

1665 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01587/31.07.2001 г. на  "ЕЛИТ ТАКСИ" 
ООД   за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 години и за 
района на град СЛИВЕН.

1666 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01588/31.07.2001 г. на ЕТ "ЙОРДАН 
МЕРСИНКОВ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 
години и за района на град БУРГАС.

1667 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01589/31.07.2001 г. на "АС-
ТАКСИ"ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 години и за 
района на град АСЕНОВГРАД.
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1668 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01590/31.07.2001 г. на "АЛФА ВЕДА" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 години и за 
района на град КАРЛОВО.

1669 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01591/31.07.2001 г. на "МИЛЕНА И.М.-
63-МИЛЕНА ПЕТКОВА" ЕТ  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за 
срок от 15 години и за района на град ПЛЕВЕН.

1670 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01592/31.07.2001 г. на "АНЖЕЛ-АНГЕЛ 
ГЕОРГИЕВ" ЕТ  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 
години и за района на град ДИМИТРОВГРАД.

1671 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01593/31.07.2001 г. на "КИРИЛ 
ЧАЛЪКОВ - АКВАТ" ЕТ  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за 
срок от 10 години и за района на град ПЛОВДИВ.

1672 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01594/31.07.2001 г. на "ЗЛАТЕН 
АНГЕЛ - ПЕТЬО АНГЕЛОВ" ЕТ  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за 
срок от 10 години и за района на град ПЛЕВЕН.

1673 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01595/31.07.2001 г. на "ТЕНЗОР - ДВ - 
ВАСИЛЕВ" СД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 
години и за района на град СОФИЯ.

1674 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01596/31.07.2001 г. на "ХЕПИ" ООД  за 
изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 години и за 
района на град РУСЕ.

1675 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01597/31.07.2001 г. на "АЛАДИН 
ТРАНС" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 
години и за района на град ПЛОВДИВ.

1676 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01598/31.07.2001 г. на "РАДИО ИНТЕР 
ТАКСИ" ЕООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 
години и за района на град ПЛОВДИВ.

1677 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01599/31.07.2001 г. на "ЛИТЕКС 
КОМЕРС" АД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 
години и със зона на покритие до 2 км.

1678 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01600/31.07.2001 г. на "БУЛАВИА" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 години и за 
района на град МОНТАНА.
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1679 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01601/31.07.2001 г. на "ЛАКПРОМ" АД  
за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 5 години и за 
района на заводския комплекс "ЛАКПРОМ" АД, с адрес с.Световрачене, 
община Нови Искър.

1680 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01602/31.07.2001 г. на "АЗИМЕКС" 
ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 10 години и за 
района на град ПАЗАРДЖИК.

1681 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01603/31.07.2001 г. на "КАБЕЛ САТ - 
ЗАПАД" ООД  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 
години и за района на град ДУПНИЦА.

1682 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01604/31.07.2001 г. на "КОМПАНИЯ ЗА 
ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛИ" АД  за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за 
срок от 5 години и за района на хотел "ХИЛТЪН" - СОФИЯ.

1683 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01605/31.07.2001 г. на "БОНАН" ООД  
за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди  за срок от 15 години и за 
района град СОФИЯ.

1684 7/31/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към необходимите 
процедури, които EUTELSAT трябва да предприеме, за да осигури 
допълнителен капацитет на спътници EUTELSAT В -16Е, -25.5Е, -33Е и -40Е в 
честотните обхвати на Плановете от Приложения S30/S30А, съгласно 
приложението.

1685 7/31/2001 Одобрява отговор до САЩ във връзка с потенциални смущения от спътникови 
системи на INTELSAT, публикувани в двуседмечния циркуляр на Бюрото по 
радиосмущения към ITU-R №2422б26.06.2000г. предвид факс 
SNF/0104017/MS от 26.04.01г.

1686 7/31/2001 Одобрява отговор до Украинския държавен център за управление на 
честотите във връзка с координация на УКВ-ЧМ станция, съгласно 
приложението.

1687 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00464/31.07.2001 год. на 
"МУЛТИМЕДИА" ООД - търговски телевизионен оператор за създаване и 
предоставяне за разпространение на телевизионна програма с наименование 
"ИНФОРМАЦИОННА ТЕЛЕВИЗИЯ - I TV" с регионален обхват, която ще се 
разпространява по кабелен път на територията на София - град и Софийска 
област със срок на лицензията 10 години.
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1688 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00465/31.07.2001 год. на "КОМЕН 
2000" ЕООД - търговски телевизионен оператор за създаване и предоставяне 
за разпространение на телевизионна програма с наименование "МОДЕН 
КАНАЛ ВИЗАЖ" с регионален обхват, която ще се разпространява по кабелен 
път на територията на Софийска, Пловдивска, Варненска, Бургаска, 
Старозагорска, Сливенска и Благоевградска област  със срок на лицензията 
10 години.

1689 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00466/31.07.2001 год. на "КАНАЛ 2001" 
ООД - търговски телевизионен оператор за създаване и предоставяне за 
разпространение на телевизионна програма с наименование "КАНАЛ 2001" с 
регионален обхват, която ще се разпространява по кабелен път на 
територията на София - град и Софийска, Пловдивска,  Бургаска, 
Старозагорска,  Благоевградска, Врачанска, Великотърновска, Габровска, 
Кюстендилска, Ловешка, Пазарджишка, Пернишка и Хасковска област  със 
срок на лицензията 10 години.

1690 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия № 342-00467/31.07.2001 год. на "ФЕНИКС 
ТРАНСТЕЛЕКОМ" ООД - търговски  радиооператор за създаване и 
разпространение на телевизионна програма с наименование "ФЕН ТВ" с 
местен обхват, която ще се разпространява по кабелен път на територията на 
град Котел, община Котел (област Сливен) със срок на лицензията 10 години.

1691 7/31/2001 Допълва индивидуална лицензия за телевизионна дейност № 342-
00070/20.04.2000 год. на "АГАРТА" ООД, като териториалния обхват се 
допълва,така че обхватът от местен става регионален съгласно приложения 
проект за изменение, като т.3 от Лицензията става:
  "ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя програмата по т.1.2 за разпространение на 
територия, както следва: 
   - регионален обхват: гр.София, гр. Златица, гр.Пирдоп, с.Мирково, 
с.Челопеч, Пловдивска област, Пернишка област, Благоевградска област, 
Ловешка област, Плевенска област и Врачанска област.
   За допълнението се дължат такси по чл.5 от Тарифа за таксите, които се 
събират от Държавната комисия по далекосъобщения (обн. ДВ бр.15 от 16 
февруари).

1692 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна VSAT мрежа на "ТЕЛКОМ.БГ" ООД със срок 
на действие 12 години.

1693 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна VSAT мрежа на "БОРИКА" ЕООД със срок на 
действие 12 години.

1694 7/31/2001 Издава индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна VSAT мрежа на "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД 
със срок на действие 12 години.

1695 7/31/2001 Обявява "ГЕОМАТИКС" ООД за изпълнител на обществена поръчка с 
предмет - разработване и внедряване на компютърна програма, чрез която се 
извършва оценка на електромагнитната съвместимост по механизми на 
смущения А1, А2, В1, В2 между УКВ-ЧМ станциите в обхвата 87,5 - 108 MHz и 
въздухоплавателните ILS, VOR, COM честоти в обхват 108-137 MHz.
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1696 7/31/2001 1. Прекратява откритата процедура по Закона за обществените поръчки с 
предмет - доствака на микробус, открита с протоколно решение № 3 на ДКД 
от 09.05.2001 год. 
2. Във връзка с прекратяването на процедурата да се изпратят уведомителни 
писма до кандидатите.

1697 7/31/2001 1. Размерът на глобите по чл. 127, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията за 
изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни 
неподвижни радиорелейни мрежи на оператори на обществени 
далекосъобщителни мрежи за радиоразпръскване, телевизионно 
разпръскване и на оператори на кабелни далекосъобщителни мрежи за 
разпространение на радио- и  телевизионни сигнали, да се определя в 
зависимост от броя на еднопосочните радиорелейни участъци в мрежата.
2. Размерът на глобата в лева за всяка обособена далекосъобщителна 
неподвижна мрежа е в зависимост от броя на еднопосочните радиорелейни 
участъци в нея и се определя от следната таблица:

      Брой радиорелейни (еднопосочни) участъци                               Глоба (лева)
                             до 5 вкл.                                                                         1 000
                       от 6 до 10 вкл.                                                                     2 000
                       от 11 до 20 вкл.                                                                   3 000
                       от 21 до 30 вкл.                                                                   5 000
                             над 30                                                                             10 000

1698 7/31/2001 1. Да извърши предварителни проучвания за необходимостта и техническите 
възможности за издаване на индивидуална/и/ лицензия/и/ за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
персонално повикване с местно покритие и за предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Варна.
2. Съобщението за намеренията по т.1 да бъде публикувано в един 
национален и един местен /Варненски/ всекидневник.
3. Приема съдържанието на съобщението по т.2 съгласно приложението.

1699 7/31/2001 1. Приема становище на ДКД относно представените за съгласуване �Общи 
условия на договора за предоставяне на услугата линия под наем от 
обществената далекосъобщителна мрежа на "БТК"-ЕАД�.
 2. Изпраща на "БТК" - ЕАД Становище по т.1, с посочените забележки и 
задължителни указания за изпълнениев срок до 03.09.2001г.

1700 7/31/2001 Предлага на Министерски съвет да одобри изменение на индивидуална 
лицензия № 112-00816/04.01.2001 г. на �СПЕКТЪР ЛИНК� ЕООД за 
изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна 
мрежа от наземна фиксирана спътникова станция за пренос и 
разпространение на телевизионни сигнали.

1701 7/31/2001 Предлага на Министерски съвет да одобри допълнение на индивидуална 
лицензия № 110-01054/03.05.2001 г. издадена на �Мобилтел� ЕАД за 
предоставяне на допълнителен радиочестотен ресурс за ползване на 
територията на гр. София.
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1702 8/23/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия №110-00851/11.01.2001 г. за 
изграждане, поддържане и използване на обществена мобилна клетъчна 
мрежа по стандарт GSM с национално покритие и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез нея, издадена на "Гръцка 
телекомуникационна организация" АД (ОТЕ) да бъде прехвърлена на "Космо 
България Мобайл" ЕАД. 2. Прехвърлянето влиза в сила от датата на това 
решение. 3. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални 
лицензии "Гръцка телекомуникационна организация" АД (ОТЕ) като титуляр 
на лицензия №110-00851/11.01.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Космо България Мобайл" ЕАД. 4. Изменя индивидуална лицензия №110-
00851/11.01.2001 г. като навсякъде за лицензиран по нея вписва "Космо 
България Мобайл" ЕАД.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния 
административен съд в 14- дневен срок от узнаването му.�

1703 8/23/2001 Съгласува "Общите условия на договора между "Космо България Мобайл" 
ЕАД и абонатите на обществена мобилна клетъчна мрежа на "Космо 
България Мобайл" ЕАД по стандарт GSM.

1704 8/23/2001 Съгласува "Общите условия на договора между "Мобилтел" ЕАД и абонатите 
на обществена мобилна клетъчна мрежа на "Мобилтел" ЕАД по стандарт 
GSM.

1705 8/23/2001 1. Дава срок до 01.10.2001 г. на Информационен Радио и Телевизионен 
център "Мизия" ООД да прекрати осъществяването на далекосъобщителна 
дейност на честота 103,60 MHz в гр. Плевен.2. При неизпълнение на 
указанията по т.1 ще бъдат приложени чл.127 и 123 от Закона за 
далекосъобщенията.

1706 8/23/2001 1. Дава срок до 01.10.2001 г. на "Пионер" ЕООД да прекрати осъществяването 
на далекосъобщителна дейност на честота 98,20 MHz в гр. Кюстендил.2. При 
неизпълнение на указанията по т.1 ще бъдат приложени чл.127 и 123 от 
Закона за далекосъобщенията.

1707 8/23/2001 1. Дава срок до 01.10.2001 г. на "Родопа Радио" АД да прекрати 
осъществяването на далекосъобщителна дейност на честота 88,20 MHz в гр. 
Смолян. 2. При неизпълнение на указанията по т.1 ще бъдат приложени 
чл.127 и 123 от Закона за далекосъобщенията.

1708 8/23/2001 1. Дава срок до 01.10.2001 г. на "Родопа Радио" АД да прекрати 
осъществяването на далекосъобщителна дейност на честота 97,00 MHz в КК 
"Пампорово". 2. При неизпълнение на указанията по т.1 ще бъдат приложени 
чл.127 и 123 от Закона за далекосъобщенията.

1709 8/23/2001 1. Дава срок до 01.10.2001 г. на "Ултра" ООД да прекрати осъществяването на 
далекосъобщителна дейност на честота 97,40 MHz в гр. Кюстендил. 2. При 
неизпълнение на указанията по т.1 ще бъдат приложени чл.127 и 123 от 
Закона за далекосъобщенията.

1710 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Русе, на лицензирания с индивидуална лицензия №105-
00373/07.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "Региана - ТВ"  
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1711 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Езерово, на лицензирания с индивидуална лицензия №105-
00982/29.03.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "Олерон" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1712 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Генерал Тошево, на лицензирания с индивидуална 
лицензия №105-00091/09.03.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Тиви - Д" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1713 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Златоград, на лицензирания с индивидуална лицензия 
№105-00239/08.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Рина 
Електроникс".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1714 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Брацигово, обл. Пазарджик на лицензирания с 
индивидуална лицензия №105-00893/25.01.2001 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Скайнет" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1715 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Ветрен, обл. Пазарджик на лицензирания с индивидуална 
лицензия №105-00892/25.01.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Скайнет" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1716 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Аканджиево и с. Мененкьово, обл. Пазарджик на 
лицензирания с индивидуална лицензия №105-00607/02.11.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Скайнет" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1717 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Трявна, на лицензирания с индивидуална лицензия №105-
00128/20.04.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор СД "ТВ - Нет 
Сателит - Кондуков и Танов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1718 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Ресен, обл. Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия №105-00675/30.11.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Теле Видео Сат" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1719 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Крумовград, на лицензирания с индивидуална лицензия 
№105-01118/09.05.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "К и Г 
Унисат ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1720 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на КК "Слънчев бряг", обл. на лицензирания с индивидуална 
лицензия №105-00450/21.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Орбител - Кондор" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1721 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Ведраре, обл. Пловдив на лицензирания с индивидуална 
лицензия №105-01009/12.04.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Сигма - 96 - Светлана Острева".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1722 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Панагюрски колонии, обл. Пазарджик на лицензирания с 
индивидуална лицензия №105-01010/12.04.2001 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Сигма - 96 - Светлана Острева".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1723 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Златица, на лицензирания с индивидуална лицензия №105-
00795/21.12.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "Видеосат - 
Златица" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1724 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Дряново, на лицензирания с индивидуална лицензия №105-
00103/30.03.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Боряна - Съба 
Христова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1725 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Китен, на лицензирания с индивидуална лицензия №105-
01072/03.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор "Трансвидеоком - 
Приморско" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1726 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Градница, обл. Габрово на лицензирания с индивидуална 
лицензия №105-00949/22.06.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Актив - Миролюбка Костова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1727 8/23/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Момчиловци, общ. Смолян на лицензирания с 
индивидуална лицензия №10500656/23.11.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Фотон - К" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1728 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01609/05.09.2001 г. на "ВИДЕОСАТ-
ДОЛНА ОРЯХОВИЦА" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Велико Търново - село Добри дял и села Козаревец, за срок от 15 години.

1729 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01610/05.09.2001 г. на ЕТ "ЛЮБОМИР 
ПЕТКОВ - МУСОН" за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Варна - село 
Тополи, за срок от 15 години.

1730 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01611/05.09.2001 г. на "ВИДЕОСАТ 
ЕЛЕНА 21 ВЕК" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Велико 
Търново - град Елена, за срок от 15 години.

1731 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01612/05.09.2001 г. на ЕТ "САТ-
МЕДИА - АНЖЕЛИКА БАШЕВА" за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Смолян, село Старцево, за срок от 15 години.
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1732 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01613/05.09.2001 г. на "ЕЛИТКОМ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Пловдив, село Климент, за 
срок от 15 години.

1733 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01614/05.09.2001 г. на "ТЕЛЕРИБ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Ловеч - село Черни Вит, за 
срок от 15 години.

1734 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01615/05.09.2001 г. на "АТЕЛ-ТВ" ООД 
за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Плевен - село Рибен, за срок 
от 15 години.

1735 9/5/2001 Изменя одобрените с решение № 352 от 15 юни 2000 г. на Държавната 
комисия по далекосъобщения "Критерии за дефиниране обхвата на кабелни 
мрежи, излизащи извън границите на определено населено място или 
обслужващи повече от едно населено място" съгласно Приложението.

1736 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия №105-00145 от 08.06.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни услуги и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Плевен, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "ПЛЕВЕН - СПРИНТ" ООД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД като титуляр на лицензия №105-00145 от 
08.06.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"ПЛЕВЕН - СПРИНТ" ООД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1737 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на град Асеновград на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-01288/07.06.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "Ей Ес Ем 
Интернешънъл" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1738 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Бели брод на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00837/11.01.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЛИМОН 99" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1739 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Свидня на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00974/15.03.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЛИМОН 99" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1740 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Галатин лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01006/12.04.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЛИМОН 99" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1741 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Громшин на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-008361/11.01.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЛИМОН 99" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1742 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Рогозен на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-01559/12.07.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЛИМОН 99" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1743 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Бяга на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00677/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "БУЛСАТ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1744 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село КОЗАРСКО на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00678/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "БУЛСАТ" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1745 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Исперихово на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00679/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "БУЛСАТ" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1746 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Баланово на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00830/11.01.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Василка 
Ковачева - ВИМ - Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1747 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на селата Мурсалево, Боровец и Драгодан на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00551/19.10.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Василка Ковачева - ВИМ - Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1748 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на град Благоевград на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00477/20.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "КТБ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1749 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Старчева, с. Михнево, с. Карналово на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-01243/31.05.2001 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1750 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Самуилово на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-01365/21.06.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "БАЦ - 
Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1751 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Марикостиново на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-01244/31.05.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "БАЦ - 
Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1752 9/5/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Скрът на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01364/21.06.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "БАЦ - Добринка 
Бацанова". 
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1753 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Габрене на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01366/21.06.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "БАЦ - 
Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1754 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Генерал Тодоров на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00676/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
ЕТ "БАЦ - Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1755 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Ключ на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01367/21.06.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "БАЦ - 
Добринка Бацанова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1756 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Осетеново, обл. Стара Загора  на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-01512/05.07.2001 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "В 2 САТ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1757 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Брестовец на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-01131/17.05.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Лъки - 
Искра Иванова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1758 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Николово на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00672/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "Региана - ТВ" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1759 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Пиргово на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00673/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор"Региана - ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1760 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Мартен и с. Сандрово на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00674/30.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен 
оператор"Региана - ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1761 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Червена вода  на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00928/15.02.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор"Региана - 
ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1762 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Габарево, обл. Стара Загора  на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00347/07.09.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Сигма - 96 - Светлана Острева".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1763 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Васил Левски, обл. Пловдив  на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00696/07.09.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Сигма - 96 - Светлана Острева".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1764 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на град Варна  на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00955/01.03.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "М - САТ" АД".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1765 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Ръжена, обл. Стара Загора  на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00385/07.09.2000 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Крушев - Иларион Крушев".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1766 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Щръклево, обл. Русе  на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01073/03.05.2000 г. кабелен далекосъобщителен 
оператор"Кабелна Информационна Система" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1767 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на к.к. "Златни пясъци"  на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00409/14.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Анонс 94" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1768 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията насело Сестримо, обл. Пазарджик на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00983/29.03.2001 г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Мираж 63 - Васил Нейчев".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1769 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на град Съединение на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00420/14.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕЛИТКОМ" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1770 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Баня на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00418/14.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕЛИТКОМ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1771 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Войсил на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00419/14.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕЛИТКОМ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1772 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Каравелово на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00579/26.10.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕЛИТКОМ" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1773 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Кричим на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00217/27.07.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕВРОКОМ 
САТ.ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1774 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Ръжево Конаре на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00281/24.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕВРОКОМ 
САТ.ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1775 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Граф Игнатиево на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-00282/24.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕВРОКОМ 
САТ.ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1776 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Челопек на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00277/24.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ ТВ" 
ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1777 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Косталево на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00267/08.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ 
ТВ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1778 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Нефела на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00249/08.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ ТВ" 
ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1779 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Бели извор на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00268/08.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ 
ТВ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1780 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Паволче на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00266/08.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ ТВ" 
ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1781 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Згориград на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-01120/09.05.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ 
ТВ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1782 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на  град Враца  на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00096/30.03.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "МИХАЙЛОВ 
ТВ" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1783 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Девене на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00269/08.08.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "КАБЕЛНА ТВ 
МРЕЖА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1784 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на град Пазарджик на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00598/02.11.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ТЕЛЕКАБЕЛ" 
АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1785 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Братаница и с. Ляхово на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00864/18.01.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ТЕЛЕКАБЕЛ" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1786 9/5/2001 1. Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Звъничево на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00981/29.03.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор "ТЕЛЕКАБЕЛ" 
АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1787 9/5/2001 . Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на град Бяла Черква на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-01015/19.04.2001 г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Коста 
Димитров - Хримикотекс".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1788 9/5/2001 . Съгласува  "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на село Кадиево, обл. Пловдив на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00437/21.09.2000 г. кабелен далекосъобщителен оператор 
ЕТ "Доби - Добринка Арнаудова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1789 9/5/2001    Дава разрешение в разпределението на капитала на "КАБЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" АД да бъдат извършени следните промени:
   82 /осемдесет и два/ броя акции, представляващи 0,164 % от капитала на 
дружеството, собственост на Петър Георгиев Ванев, ЕГН 4405315466 да 
бъдат прехвърлени на друг акционер - Станислав Данев Михайлов, ЕГН 
6312055300.

1790 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 104-00068 от 21.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна 
мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за територията на град 
София, издадена на "Радио 99" ЕООД, да бъде прехвърлена на "Радио 
Контакт България" ЕООД с всички права и задължения по нея. Прехвърлянето 
на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"Радио 99" ЕООД като титуляр на лицензия № 104-00068/21.03.2000 г., 
считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр "Радио Контакт 
България" ЕООД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1791 9/5/2001    Одобрява проект за образец на заповед за прекратяване на регистрация по 
Обща лицензия № 207 за осъществяване на далекосъобщителна дейност.

1792 9/5/2001    Издава индивидуална лицензия №120-01616/05.09.2001 г. на ЕТ "АВТО-ЕТ-
ЕВГЕНИ ТРОЛИЕВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град София.
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1793 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01617/05.09.2001 г. на "БОЛКАН НЮЗ 
КОРПОРЕЙШЪН" АД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град София.

1794 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01618/05.09.2001 г. на "СЖС 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Бургас и град Варна.

1795 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01619/05.09.2001 г. на "РАДИО ВИВА" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на град София.

1796 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01620/05.09.2001 г. на ЕТ "СОНЯ 
ЧЕРНИКОВА" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 год. 
за територията на град Русе.

1797 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01621/05.09.2001 г. на ЕТ "СОТ 
ДИМИТЪР ГЕРАСКОВ" за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 год. за територията на Монтанска област.

1798 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01622/05.09.2001 г. на "ТЕЦ РУСЕ 
ИЗТОК" ЕАД-РУСЕ за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Русе.

1799 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01623/05.09.2001 г. на "ЕКСПРЕС 
СЕКЮРИТИ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Плевен.

1800 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01624/05.09.2001 г. на ЕТ "СОВА-7-
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ" за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 год. за територията на град Видин.

1801 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01625/05.09.2001 г. на "АТЕК" АД за 
изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на Република България.

1802 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01626/05.09.2001 г. на КООПЕРАЦИЯ  
"ДОВЕРИЕ-94" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Хасково.

1803 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01627/05.09.2001 г. на ЕТ "КРАСИМИР 
ГАНЧЕВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на град Ловеч.
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1804 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01628/05.09.2001 г. на ЕТ "ДЪНДИ-97-
ДАНИЕЛ РАДОЕВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Бургас.

1805 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01629/05.09.2001 г. на ЕТ "ИВАН 
АЛЕКСИЕВ-ДА-РОЯЛ СЕКЮРИТИ" за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 год. за територията на град Созопол.

1806 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01630/05.09.2001 г. на "СПАРТАК 
СЕКЮРИТИ" АД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Ямбол.

1807 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01631/05.09.2001 г. на ЕТ "Н.В. 
НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 год. 
за територията на град Стара Загора.

1808 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01632/05.09.2001 г. на ЕТ "ДИАМАНД - 
ИЛИН ДИАМАНДОВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Кърджали.

1809 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01633/05.09.2001 г. на ЕТ "ЛОКИ-
НЕЛСОН-ДИМЧО ЛОКМАДЖИЕВ" за изграждане, поддържане и използване 
на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 10 год. за територията на град Разград.

1810 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01634/05.09.2001 г. на "БЪЛГАРИЯ-
2000" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на град Сливен.

1811 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01635/05.09.2001 г. на ЕТ "КИД-
КРАСИМИР МАЛИНСКИ" за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 год. за територията на град София.

1812 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01636/05.09.2001 г. на ЕТ "СТАЛКЕР-
ГЕОРГИ СЛАВОВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Благоевград.

1813 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01637/05.09.2001 г. на "СЕКЮРИТИ-
МИКС" ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на Република България.

1814 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01638/05.09.2001 г. на ЕТ 
"ОКСИДОРИЯ-ИВЕЛИНА СТОЯНОВА" за изграждане, поддържане и 
използване на обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за 
собствени нужди за срок от 10 год. за територията на град Русе.
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1815 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01639/05.09.2001 г. на "ЧАР ТАКСИ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 10 год. за 
територията на град Стара Загора.

1816 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01640/05.09.2001 г. на ЕТ "СПАРТАК-
АТАНАС ИВАНОВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 5 год. 
за територията на град Плевен.

1817 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01641/05.09.2001 г. на "ПЪТСТРОЙ" 
АД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на град Ловеч.

1818 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01642/05.09.2001 г. на "БЪЛГАРИЯ-
КОМ" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на град Ямбол.

1819 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01643/05.09.2001 г. на "ТАКСИ-С-
ЕКСПРЕС" АД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на градовете София, Перник и Русе.

1820 9/5/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01644/05.09.2001 г. на ЕТ "МАГИ-
МИЛЕН ДИМИТРОВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на град Велико Търново.

1821 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00072 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Ловеч, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00072 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.
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1822 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00093 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Балчик, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00093 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1823 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00016 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Пловдив, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00016 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1824 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00086 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Сливен, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00086 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.
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1825 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00089 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Пещера, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00089 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1826 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00090 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Хасково, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00090 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1827 9/5/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00092 от 09.03.2000 г. за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на град Разлог, издадена на "ЮНИЪН 
ТЕЛЕВИЖЪН" АД, да бъде прехвърлена на "Кейбъл България" АД. 
Прехвърлянето на лицензията влиза в сила от датата на издаване на това 
решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН" АД  като титуляр на лицензия № 105-00092 от 
09.03.2000 г., считано от 05.09.2001 г. и вписва на негово място като титуляр 
"Кейбъл България" АД.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от узнаването му.

1828 9/5/2001    Прекратява ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: доставка на 6 броя мониторингови приемници заедно с необходимия 
софтуер поради обстоятелството, че заявление за участие в предварителния 
подбор е подал само един кандидат, което прави невъзможно изпълнението 
на законовото разпореждане - поне трима кандидати да потвърдят поканата 
за участие в процедурата.
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1829 9/5/2001 1. Да се открие процедура по пряко договаряне по реда на ЗОП за 
обществена поръчка с предмет: доставка на 6 броя мониторингови приемници 
заедно със софтуер за автономна работа. Процедурата по възлагане на 
обществената поръчка да се проведе при следните условия:
а/ Срок за изпълнение на поръчката - до 4 /четири/ месеца, считано от датата 
на сключване на договора за възлагането й.
б/ Място за изпълнение - София, ул. "Гурко" 6, сградата на ДКД.
в/ Валидност на подаденото предложение - 60 календарни дни, считано от 
крайния срок за подаването му.
г/ Заплащането на поръчката се извършва в български левове чрез банков 
превод срещу представена фактура от доставчика по следния начин:
-100% от дължимата, съгласно договора за възлагане на обществената 
поръчка цена, се изплаща в 5 /пет/ дневен срок от сключване на договора.
д/ При сключване на договора за обществена поръчка определеният за 
изпълнител на поръчката трябва да представи банкова гаранция за 
изпълнение в полза на възложителя на стойност сума, равна на 100% от 
цената по договора. Ако банковата гаранция е издадена в чуждестранна 
банка /банка с регистрация и дейност само в чужбина/ е необходима 
контрагаранция, издадена от българска банка, за потвърждаване на 
издадената от чуждестранната банка гаранция. Оригиналът на гаранцията 
остава у Възложителя. Банковата гаранция се връща в 3-дневен срок от 
изпълнението на задължението по договора.
2. На основание чл.52 от ЗОП в 3 дневен срок на кандидата "РЕА ТРЕЙДИНГ 
2000" ЕООД да се изпрати писмена покана за участие в процедурата.
3. Документацията за участие в процедурата по пряко договаряне, на 
стойност 30 лева, с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка 
на предложението, може да бъде получена всеки работен ден от 9 до 16 часа 
в срок от 13.09.2001г. до 18.09.2001г. в стая №201,ет.2 - деловодството на 
ДКД, ул."Гурко" №6, след заплашането и в касата на ДКД, в стая №208, ет.2, 
ул."Гурко" №6.
4. Кандидатът може да подаде предложението си за участие всеки работен 
ден от 9 до 16 часа в срок от 19.09.2001г. До 04.10.2001г. в стая №201,ет.2 - 
деловодство на ДКД, ул."Гурко" №6.
5. Прякото договаряне ще се извърши от комисия по чл.37 от ЗОП на 
05.10.2001г. от 11.00ч. в сградата на ДКД, ул."Гурко" №6.

1830 9/5/2001    Прекратява процедурата по издаване на лицензия на "ОКО - КАБЕЛ" ООД - 
град Благоевград за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за 
територията на град Кочериново.

1831 9/5/2001    Прекратява процедурата по издаване на лицензия на "ОКО - КАБЕЛ" ООД - 
град Благоевград за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за 
територията на село Баня, обл. Благоевград.

1832 9/5/2001    Прекратява процедурата по издаване на лицензия на "ОКО - КАБЕЛ" ООД - 
град Благоевград за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за 
територията на с. Добринище, обл. Благоевград.
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1833 9/5/2001    Прекратява процедурата по издаване на лицензия на "ОКО - КАБЕЛ" ООД - 
град Благоевград за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за 
територията на град Благоевград.

1834 9/5/2001    Прекратява процедурата по издаване на лицензия на "ОКО - КАБЕЛ" ООД - 
град Благоевград за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за 
територията на град Симитли.

1835 9/5/2001    Прекратява процедурата по издаване на лицензия на "ОКО - КАБЕЛ" ООД - 
град Благоевград за изграждане, поддържане и използване на кабелна 
далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея за 
територията на град Белица.

1836 9/5/2001 1. Одобрява работен проект на "КЛАСИК ФМ РАДИО" АД за град София.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД до 18.09.2001 г. да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1837 9/5/2001    Изменя т. 2.3 от Решение № 1556 на ДКД от 26 юли 2001 г. както следва:
"2.3. Размер на първоначалната лицензионна такса - 63 510 (шестдесет и три 
хиляди петстотин и десет) лева."

1838 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01645/13.09.2001г. на ЕТ 
"ДИМИТРОВА 99-НЕДКА ПЕЕВА" за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Стара Загора - село Оризово, за срок от 15 години.

1839 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01646/13.09.2001г. на ЕТ 
"ДИМИТРОВА 99-НЕДКА ПЕЕВА" за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Стара Загора - село Черна гора, за срок от 15 години.

1840 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01647/13.09.2001г. на ЕТ "ЛЮБОМИР 
ПЕТКОВ-МУСОН" за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в град Варна - квартал 
"Галата", за срок от 15 години.

1841 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01648/13.09.2001г. на ЕТ "БОГДАН 
КОЛЕВ" за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Плевен - село Садовец, за 
срок от 15 години.
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1842 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01649/13.09.2001г. на ЕТ "БОГДАН 
КОЛЕВ" за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Ловеч - село Врабево, за 
срок от 15 години.

1843 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 105-01650/13.09.2001г. на ЕТ "ИВАН 
СТОИЛКОВ-МОНИКА" за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Благоевград - село Вълково, за срок от 15 години.

1844 9/13/2001 Допълва индивидуална лицензия № 105-00652/16.11.2000г. на "ЕСКОМ" ООД 
съгласно приложението.

1845 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 113-01659/13.09.2001г. на "АГЕНЦИЯ 
ВИТОША" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна неподвижна радиорелейна мрежа на територията на гр. 
София.

1846 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 113-01660/13.09.2001г. на "АГЕНЦИЯ 
АТЛАНТИК" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна неподвижна радиорелейна мрежа на територията на гр. 
Пловдив.

1847 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 113-01661/13.09.2001г. на "БРИКЕЛ" ЕАД 
за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
неподвижна радиорелейна мрежа на територията на гр.Гълъбово.

1848 9/13/2001 Изменя индивидуална лицензия № 113-00975/08.03.2001г. на 
"РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ООД за изграждане, 
поддържане и използване на мрежа от фиксирани радиорелейни линии, както 
следва:
1. В Приложението към Лицензията на  "РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" ООД се заличават техническите параметри на участъците от 
неподвижната радиорелейна мрежа в редовете 4008, 4018 и 4092 като 
съответните поредни номера на редовете 4008, 4018 и 4092 се запазват.
2. Изменението на Лицензията влиза в сила от 13.09.2001г., има действие за 
срока за който е издадена Лицензията и е неразделна част от нея.

1849 9/13/2001 Изменя Индивидуални лицензии издадени от Държавната комисия по 
далекосъобщения на "Радио Контакт България" ЕООД за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
радиоразпръскване с местно покритие (съгласно Приложение 1), като в 
заглавната страница и първата страница на лицензията променя седалището 
и адреса на управление като заменя "бул."Черни връх" №43" с 
"бул."Г.М.Димитров" №16, ет.3".

Изменението на лицензиите влиза в сила от 13.09.2001г. за срока, за който са 
издадени лицензиите и е неразделна част от тях.
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1850 9/13/2001 Изменя Индивидуални лицензии издадени от Държавната комисия по 
далекосъобщения на "Инфопрес и Ко" ООД за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие (съгласно Приложение 2), като в заглавната страница и 
първата страница на лицензията променя седалището и адреса на 
управление като заменя "бул."Цариградско шосе",  бл.73, ет.1" с 
"ул."Александър Жендов" №1, ет.14".

Изменението на лицензиите влиза в сила от 13.09.2001г. за срока, за който са 
издадени лицензиите и е неразделна част от тях.

1851 9/13/2001 Предлага за одобрение от Министерския съвет изменение на индивидуална 
лицензия № 104-00724/15.01.2001г. за изграждане, поддържане и използване 
на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие в град София, издадена на "КЛАСИК ФМ РАДИО" АД, съгласно 
приложение.

1852 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01651/13.09.2001г. на "АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ СКОРПИО" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 10 год. за територията на Република България.

1853 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01652/13.09.2001г. на "МИЛАНОВ 
КОМЕРС" ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на гр. Варна.

1854 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01653/13.09.2001г. на ЕТ "ПАСКАЛ 
ПАСКАЛЕВ" за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на гр. Добрич и гр. Разград.

1855 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01654/13.09.2001г. на "РАЗГРАД-
ДЕСПРЕД-ПЕТКОВ-СИЕ" СД за изграждане, поддържане и използване на 
обособена мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за 
срок от 15 год. за територията на гр.Разград.

1856 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01655/13.09.2001г. на "БУРГАС ТАКСИ 
ИНВЕСТ" АД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на гр. Бургас.

1857 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01656/13.09.2001г. на ЕТ "ЛОГОС-
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на гр. Разград.

1858 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01657/13.09.2001г. на ЕТ "СТАЙКОВ-
ИВАН СТАЙКОВ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
мобилна радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. 
за територията на гр. Кърджали.
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1859 9/13/2001 Издава индивидуална лицензия № 120-01658/13.09.2001г. на "МУЛТИМЕДИА" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна 
радиотелефонна мрежа (PMR) за собствени нужди за срок от 15 год. за 
територията на гр. София.

1860 9/13/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Пловдив на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00353/07.09.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор "ЕУРОКОМ 
ПЛОВДИВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т. 1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1861 9/13/2001 1. Одобрява работен проект на "РАДИО ТНН" ООД за град Велико Търново.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД в 7 дневен срок да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1862 9/13/2001 1. Одобрява работен проект на "РАДИО ТНН" ООД за град Русе.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД в 7 дневен срок да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция.

1863 9/13/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на 
ARABSAT-BSS2 за FL посоката Земя-спътник.

1864 9/13/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на 
EMARSAT-1 ADD-1 за BSS  посоката спътник-Земя.

1865 9/13/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на Кралство 
Люксембург DBL-31.5E, DBL-35.5E, DBL-37.5E, DBL-41.2E и DBL-43.2 за BSS 
посоката спътник-Земя.

1866 9/13/2001 Прекратява открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с 
предмет проектиране и внедряване на цифрова кадастрална карта на София 
поради обстоятелството, че броя на подадените предложения за участие в 
открития конкурс е по-малък от изискуемия съгласно чл.33 от Наредбата за 
възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл.7, ал.1 от 
Закона за обществените поръчки.

1867 9/13/2001 Прекратява процедурата по възлагане на обществена поръчка, провеждана 
по реда на глава ІV, раздел І от Закона за обществените поръчки / открита 
процедура / с предмет на доставка 1 брой работно място за проверка на ЕМС 
на крайни устройства, поради подадени по-малко от изискуемите 3 
предложения съгласно чл.21 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки.
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1868 9/13/2001 Изпраща на Българска телекомуникационна компания ЕАД проектът за 
изменение на цените на обикновената телефонна услуга, предоставена чрез 
фиксираната мрежа на Българска телекомуникационна компания ЕАД при 
публично известни условия за допълване на преписката съгласно 
изискванията на чл.3 от Методиката за регулиране на цените на обикновената 
телефонна услуга, предоставяна чрез фиксираната телефонна мрежа на 
Българска телекомуникационна компания ЕАД и за предоставяне на линии 
под наем при публично известни условия, приета с Постановление № 241 от 
26.10.1998г. на основание чл.§ 10, ал.3 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за далекосъобщенията като представи със 
съответните документи по ценообразуване за сведение в Държавната 
комисия по далекосъобщения (ДКД).

1869 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия № 105 - 01666/20.09.2001г.на "АРЕАЛ КТ" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Разград - село Раковски, за 
срок от 15 години.

1870 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия № 105 - 01667/20.09.2001г.на ЕТ "ВТ - 
ЕЛЕКТРОНИК - ВАСИЛ ТОШЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Варна - село Слънчево, за срок от 15 години.

1871 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия № 105 - 01668/20.09.2001г.на ЕТ "ВТ - 
ЕЛЕКТРОНИК - ВАСИЛ ТОШЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Варна - село Звездица, за срок от 15 години.

1872 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия № 105 - 01669/20.09.2001г.на ЕТ "ВТ - 
ЕЛЕКТРОНИК - ВАСИЛ ТОШЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Варна - село Константиново, за срок от 15 години.

1873 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия № 105 - 01670/20.09.2001г.на ЕТ "ВТ - 
ЕЛЕКТРОНИК - ВАСИЛ ТОШЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на 
обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни 
сигнали и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област 
Варна - курортен комплекс "Златни пясъци" и вилна зона "Баба Алено", за 
срок от 15 години.

1874 9/20/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00183 от 13.07.2000г.за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на гр.Лом, издадена на "Кейбъл България"АД 
да бъде прехвърлена на "ГЛОБО - ЛОМ" АД.Прехвърлянето на лицензията 
влиза в сила от датата на издаване на това решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"Кейбъл България" АД като титуляр на лицензия №105-00183 от 
13.07.2000г.,считано от 20.09.2001г. и вписва на негово място като титуляр 
"ГЛОБО - ЛОМ" АД.
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1875 9/20/2001 1. Дава съгласие индивидуална лицензия № 105-00186 от 13.07.2000г.за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на територията на гр.Петрич, издадена на "Кейбъл България" 
АД да бъде прехвърлена на "Орбел - Петрич" АД.Прехвърлянето на 
лицензията влиза в сила от датата на издаване на това решение.
2. Заличава в публичния регистър на издадените индивидуални лицензии 
"Кейбъл България" АД като титуляр на лицензия №105-00186 от 
13.07.2000г.,считано от 20.09.2001г. и вписва на негово място като титуляр 
"Орбел - Петрич" АД.

1876 9/20/2001    Изменя индивидуални лицензии № 104-00043/20.01.2000г., 104-
01387/05.07.2001г. и 104-01424/05.07.2001г., съгласно приложението, 
издадени от Държавната комисия по далекосъобщения на "Алфа радио" ООД 
за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна 
мрежа за радиоразпръскване с местно покритие, като в заглавната страница 
и първата страница на лицензията променя седалището и адреса на 
управление като заменя
 "ул. "Христо Попович" № 34" с "ул."Студентска" №1, ет.5, Нов корпус".
   Изменението на лицензията влиза в сила от 20.09.2001г. за срока, за който 
е издадена лицензията и е неразделна част от нея.

1877 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01663/20.09.2001г. на "СОФИЙСКА 
ВОДА" АД за изграждане , поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията 
на гр.София.

1878 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01664/20.09.2001г. на ЕТ"ЕВРО 
ТАКСИ - РОЗА МАНОВА" за изграждане , поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) за срок от 5 год. за 
територията на гр.Благоевград.

1879 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01665/20.09.2001г. на "АЙВА" ООД за 
изграждане , поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията на гр.Пловдив.

1880 9/20/2001 Издава индивидуална лицензия №113-01662/20.09.2001г. на "НИКНЕТ" ЕООД 
за изграждане , поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
неподвижна радиорелейна мрежа на територията на гр.Пловдив.

1881 9/20/2001 Предлага на МС да одобри измененията на индивидуална лицензия №104-
00055 от 20.01.2000г., издадена от Държавната комисия по далекосъобщения 
на ФОНДАЦИЯ "РАДИО СВОБОДНА ЕВРОПА" за изграждане ,поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване 
с местно покритие, като точката на излъчване и техническите параметри се 
изменят.
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1882 9/20/2001 1. Дава съгласие в разпределението на капитала на "Радио ТНН" ООД да 
бъдат извършени следните промени:
        495 /четиристотин деведесет и пет/ дяла от капитала на дружеството, 
собственост на Тодор Георгиев Личев, ЕГН 5810184686 да бъдат 
прехвърлени на ЕТ "Т.Л.ИМПЕКС - Тодор Личев".
2. Задължава лицензирания "Радио ТНН" ООД, в съответствие с условие 5.1 
от лицензията, да представи заверено копие от документ, удостоверяващ 
извършването на исканите промени в срок от 14 дни от датата на 
извършването им.

1883 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Любенова махала, обл. Сливен на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00703/14.12.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Гълъбово кабел" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1884 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Гълъбово, обл. Стара Загора на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00708/14.12.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Гълъбово кабел" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1885 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Ягода, обл. Стара Загора на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00704/14.12.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Гълъбово кабел" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1886 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Драгоево, обл. Шумен на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01169/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"ВТ - Електроник - Васил Тошев".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1887 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Разделна, обл.Варна на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01134/17.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"ВТ - Електроник - Васил Тошев"
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1888 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Иваново, обл.Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01232/31.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Кабелна телевизия Делта" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1889 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Красен, обл.Русе на лицензирания с индивидуална лицензия 
№ 105-01231/31.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор "Кабелна 
телевизия Делта" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1890 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Мартен, обл.Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00957/01.03.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ДЕЛТА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1891 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Николово, обл.Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00958/01.03.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ДЕЛТА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1892 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Борово, обл.Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00962/01.03.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ДЕЛТА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1893 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Смирненски, обл.Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00961/01.03.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ДЕЛТА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1894 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Сваленик, обл.Разград на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00959/01.03.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ДЕЛТА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1895 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Костанденец, обл.Разград на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00960/01.03.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"ДЕЛТА" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1896 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Недан, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00325/31.08.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1897 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Бутово, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00326/31.08.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1898 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Михалци, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00327/31.08.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1899 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Лисичери, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00329/31.08.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1900 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Горна липница, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00330/31.08.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1901 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Дъскот, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00328/31.08.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1902 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Козар Белене, обл.Плевен на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00362/09.07.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1903 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Аспарухово, обл.Плевен на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00361/09.07.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"МИЛИ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1904 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Лясковец, обл. Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-01286/07.06.2001г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "С.Т.В." ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1905 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Хрищени, обл.Стара Загора на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00526/12.10.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Сателит - Ж.Иванова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1906 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Меричлери, обл.Хасково на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00525/12.10.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Сателит - Ж.Иванова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1907 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр.Бухово, обл.София - град на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00434/21.09.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Грифон - 97" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1908 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Бело поле, с. Българчево, с. Зелен Дол и с. Рилци, 
обл.Благоевград на лицензирания с индивидуална лицензия
 № 105-00869/25.01.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Василка Ковачева ВИМ - Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1909 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр.Бобошево, обл.Кюстендил на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-01070/03.05.2001г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Василка Ковачева ВИМ - Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1910 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Слатино, обл. Кюстендил на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00550/19.10.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Василка Ковачева ВИМ - Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1911 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Разлог, обл. Благоевград на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00870/25.01.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Василка Ковачева ВИМ - Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1912 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Усойка и с. Блажиево, обл.Кюстендил на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-00549/19.10.2000г. кабелен 
далекосъобщителен оператор ЕТ "Василка Ковачева ВИМ -Х".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1913 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Смилян, обл. Смолян на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01283/07.06.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Фотон - К - Петър Кадиев".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1914 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Сухиндол, обл.Велико Търново на лицензирания с 
индивидуална лицензия № 105-01119/09.05.2001г. кабелен 
далекосъобщителен оператор "Ловико - Единство" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1915 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Торос, обл.Ловеч на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01234/31.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Мишо - Д.Младенова".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1916 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Оброчище, обл.Добрич на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00335/31.08.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Мусон - Ст.Петков".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1917 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Цонево, обл.Варна на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01329/14.06.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Мусон - Ст.Петков".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

понеделник, Ноември 05, 2001 Page 94 of 105



No на
решение

Дата ДКД  реши:

1918 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Велико Търново на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01128/17.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Видеосат 21 Век" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1919 9/20/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр.Кула, обл. Видин на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00872/25.01.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Диана - д-р Сашо Бараков".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1920 9/20/2001 1. Обявява кандидатите, класирани на първите две места в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на 3 броя уреди 
за измерване на напрегнатост на електромагнитни полета, открита с 
протоколно решение №6 от редовно заседание на Държавна комисия по 
далекосъобщения, проведено на 12.07.2001г., както следва:
        1. "Гига Електроникс" ЕТ
        2. "КаБИТС" ЕООД
2. Определя за изпълнител на обществената поръчка по т.1 "Гига 
Електроникс" ЕТ.
3. Мотивите за взетото решение са констатациите и оценките, съдържащи се 
в Протокол №29 и документацията, събрана в хода на провеждането на 
процедурата, като ДКД приема, че са спазени конкурсните критерии и 
методиката за оценка на предложенията на кандидатите и определените 
кандидати, които са класирани на първите две места са получили в низходящ 
ред най-висок брой точки съгласно Таблицата за оценка на предложенията, 
тъй като са удовлетворили и са отговорили в най-висока степен на 
конкурсните критерии.
4. Решението на възложителя може да бъде обжалвано в 7 дневен срок от 
получаването на писмено уведомление за резултатите от взетото решение 
пред ВАС.

1921 9/20/2001 Прекратява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет - доставка на 1 брой спектроанализатор с обхват до 26 GHz поради 
постъпването на по-малко от три предложения за участие в нея.

1922 9/20/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към  ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на SIRIUS-
38E и SIRIUS-50E за BSS посоката (спътник - Земя) и SIRIUS-38E, SIRIUS-
31E, SIRIUS-41E и SIRIUS-50E за FL посоката (Земя - спътник).

1923 9/20/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към  ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на 
USASAT29G, USASAT29I и USASAT29J за BSS посоката (спътник - Земя) и 
USASAT29G и USASAT29I за FL посоката (Земя - спътник).
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1924 9/20/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към  ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на PASKAT-
BSS-30E и PASKAT-BSS-38E за BSS посоката (спътник - Земя) и PASKAT-BSS-
38E за FL посоката (Земя - спътник).

1925 9/20/2001 Одобрява отговор до EUTELSAT във връзка присъединяването на 
Българската администрация по далекосъобщенията към възражение от 
страна на EUTELSAT до Бюрото по радиосъобщения към  ITU-R по 
характеристики на честотни присвоявания на спътникови системи на 
GESATCOM AF2 за посоките BSS (спътник - Земя) и FL (Земя - спътник).

1926 9/26/2001 Предлага на МС да одобри издаването на индивидуална лицензия за 
телевизионна дейност №324-00468/26.09.2001г.на "ПАЙНЕР МЕДИА" ООД за 
производство и разпространение на телевизионна програма "ТВ ПЛАНЕТА" с 
национално покритие и начин на разпространение - по кабелен път и чрез 
сателит за срок от десет години.

1927 9/26/2001 ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за телевизионна дейност №321-00001 от 
17.02.2000г., издадена на "БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН" АД, като във 
фирмата на лицензирания вместо "АД" записва "ЕАД" и така фирмата на 
лицензирания се изписва както следва:

         "БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД

1928 9/26/2001 Изменя индивидуална лицензия за телевизионна дейност №342-
00205/21.12.2000г. на "ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ООД, като в текста на 
лицензията се нанасят следните изменения:
І. Изменя се текста на точка 3:
"ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя програмата по т.1.2. за разпространение на 
територия, както следва: "национален обхват".
ІІ. Изменя се текста на точка 4:
"ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да предоставя за разпространение от 
съответно лицензиран далекосъобщителен опаратор, включително 
самостоятелно да разпространява при наличие на лицензия за съответна 
далекосъобщителна дейност, програмата по т.1.2., както следва: по кабелен 
път и чрез сателит.
ІІІ. Допълва се текста на точка 6.3.11.:
     - "Публицистичната линия от персонифицирани предавания с акцент върху 
разследващата журналистика.
     - Журналистически кодекс, който ще се подписва от журналистите в 
"КАНАЛ 3" и включва изисквания като: достоверност на информацията и 
разделянето й от коментара, зачитане на неприкосновеността на личния 
живот, представяне на всички значими гледни точки по разискваната тема и 
др.
     - Реализация на разширени репортажи за актуални събития с обществена 
значимост.
     - Въвеждане на професионален клас техника в производството на 
програмата и излъчвателния комплекс до 01.03.2002г."
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1929 9/26/2001 1. Дава съгласие в разпределението на капитала на "КАБЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" АД да бъдат извършени следните промени:
     88 /осемдесет и осем/ броя акции, представляващи 0,176% от капитала на 
дружеството, собственост на Стефко Жеков Железков, ЕГН 4601055368 да 
бъдат прехвърлени на друг акционер Георги Илиев Андреев, ЕГН 6309125340.
2. Задължава лицензирания "КАБЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА" АД, в 
съответствие с условие 10.4 от лицензията, да представи заверено копие от 
документ, удостоверяващ извършването на исканите промени в срок от 14 
дни от датата на извършването им.

1930 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01671/26.09.2001г. на ЕТ "КРИСТИНА 
БОРИСОВА" за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Русе - град 
Сеново, за срок от 15 години.

1931 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01672/26.09.2001г. на  "КЕЙБЪЛ 
ВИЖЪН" ООД за изграждане, поддържане и използване на обществена 
кабелна далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея в град Бургас, за срок 
от 15 години.

1932 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01673/26.09.2001г. на "МИХАЙЛОВ ТВ" 
ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Враца - село Руска Бела, за 
срок от 15 години.

1933 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01674/26.09.2001г. на  "МПМ" ООД за 
изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Велико Търново - село 
Първомайци, за срок от 15 години.

1934 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01675/26.09.2001г. на "МПМ" ООД за 
изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Велико Търново - село 
Поликрайще, за срок от 15 години.

1935 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01676/26.09.2001г. на "МСиМ" ООД за 
изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Велико Търново - град 
Стражица, за срок от 15 години.

1936 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №105-01677/26.09.2001г. на "МСиМ" ООД за 
изграждане, поддържане и използване на обществена кабелна 
далекосъобщителна мрежа за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне 
на далекосъобщителни услуги чрез нея в област Велико Търново - село 
Драганово, за срок от 15 години.
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1937 9/26/2001 Изменя  съгласно Приложение №1, издадените лицензии за изграждане , 
поддържане и използване на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа 
за радио- и телевизионни сигнали и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея на лицата по Приложение №2.

1938 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01678/26.09.2001год. на "КОС АЛФА" 
ООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията 
на гр. Банско.

1939 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01679/26.09.2001год. на ЕТ "ЛЪКИ 37 - 
ПЛАМЕН ПАРУШЕВ" ООД за изграждане, поддържане и използване на 
обособена далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за 
територията на гр. Русе.

1940 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01680/26.09.2001год. на "РДП" ЕООД 
за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията на гр. София.

1941 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01681/26.09.2001год. на "КЦМ" АД за 
изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията на гр. Пловдив.

1942 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01682/26.09.2001год. на "АГРИЯ" АД за 
изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията на гр. Пловдив.

1943 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01683/26.09.2001год. на "НИКМИ" АД 
за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията на гр. София.

1944 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01684/26.09.2001год. на "О КЕЙ 
БУРГАС" ЕООД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията 
на гр. Бургас.

1945 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01685/26.09.2001год. на ЕТ "САНИ - 
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ"  за изграждане, поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията 
на гр. Ямбол.

1946 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия №120-01686/26.09.2001год. на "СЕАН" ООД 
за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за срок от 15 год. за територията на гр. Кюстендил.

1947 9/26/2001 Съгласува предложените от "Българска телекомуникационна компания" цени 
на обикновената телефонна услуга, предоставяна чрез фиксираната 
телефонна мрежа съгласно предложението на "БТК" ЕАД по вх.№ 04-04-
6879/25.09.2001г. по описа на ДКД.
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1948 9/26/2001 1. Дава съгласие в разпределението на капитала на "ГЛОБЪЛ ЕНД 
ДЖОРДАН" ООД да бъдат извършени следните промени:
    - седемдесет и пет /75/ дяла от капитала на дружеството, собственост на 
Неделчо Джеймс Неделчев, гражданин на САЩ 28102, Монтерейна Драйв, 
Ранчо Палос Вердес, Калифорния 90732, с личен американски паспорт серия 
№ Z 7692648, издаден на 12.04.2000г. от Паспортна Агенция в гр. Лос 
Анжелис, САЩ, роден на 27.07.1943г. да бъдат прехвърлени на Александър 
Райков Алексиев, гражданин на САЩ, Калифорния 93465, Темплетон и адрес: 
325 ЛП Ранч Роуд, с личен американски паспорт № Р 111568424, издаден на 
30.07.1997г.от Паспортна Агенция в гр. Ню Йорк, САЩ, роден на 20.11.1941г.
2. Задължава лицензирания "ГЛОБЪЛ ЕНД ДЖОРДАН" ООД, в съответствие с 
условие 10.3 от лицензията, да представи заверено копие от документ, 
удостоверяващ извършването на исканите промени в срок от 14 дни от датата 
на извършването им.

1949 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 113-01687/26.09.2001г. на "ЕВРОАРК" ООД 
за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна 
неподвижна радиорелейна мрежа на територията на гр. Бургас.

1950 9/26/2001 Издава индивидуална лицензия № 113-01688/26.09.2001г. на "РАДИО ФМ - 
ПЛЮС" АД за изграждане, поддържане и използване на обособена 
далекосъобщителна неподвижна радиорелейна мрежа на територията на 
гр.София.

1951 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Нова Загора на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-01074/03.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор "Визия Макс" 
ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1952 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Церово, обл. София на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00813/21.12.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"БЕА - Борислав Алексов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1953 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Плевен на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01126/17.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор "Ател - ТВ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1954 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Гара Бов на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00605/02.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Сира - 
Радослав Петров".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1955 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Томпсън, обл.София  на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00606/02.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ 
"Сира - Радослав Петров" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1956 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Плевен на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01145/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Богдан Колев" .
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1957 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Световрачане на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00157/22.06.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Реген - 
Пламен Ангелов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1958 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Перник на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00632/09.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Кракра" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1959 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Драгичево, обл. Перник на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00626/09.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор 
"Кракра" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1960 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Кладница на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00625/09.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Кракра" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1961 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Студена на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00624/09.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Кракра" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1962 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Рударци на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00623/09.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Кракра" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1962 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Рударци на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00623/09.11.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Кракра" АД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1963 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Долна Митрополия на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01148/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
"АВИЯ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1964 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Муселиево, обл. Плевен на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01146/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
"ЕЛИЯ-Н" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1965 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Милковица, обл. Плевен на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01167/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
"НИКОМ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1966 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Продим  на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00980/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  "5 КОМ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1967 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Обнова на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01143/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  "5 КОМ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1968 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Горна Митрополия на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01144/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
"АВИЯ" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1969 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Искрец на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00413/14.09.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор ЕТ "Лиляна 
Цонева - Алиса 93"..
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1970 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Лиляче и с. Чирен на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01507/05.07.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
"Кабелна ТВ Мрежа" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1971 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Велики Преслав на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01112/09.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
ЕТ "Бингуа Тита - Ивелина Енева".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1972 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Ахелой, обл. Бургас на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-01458/27.06.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
"МаксКом - Инвест" ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1973 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с. Мечка, обл. Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00900/25.01.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
ЕТ"Телесат - Людмил Любенов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1974 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Опака, обл. Търговище на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00875/25.01.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
ЕТ"Телесат - Людмил Любенов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1975 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Бъзовец, обл.Русе на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00690/07.12.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  
ЕТ"Телесат - Людмил Любенов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1976 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Калоян, обл. Разград на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00689/07.12.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  
ЕТ"Телесат - Людмил Любенов".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1977 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Долна Баня на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00156/15.06.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Сателитни 
системи" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1978 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Костенец  на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00155/15.06.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Сателитни 
системи" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1979 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Самоков на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00144/08.06.2000г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Сателитни 
системи" ООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.
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1980 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Лозно на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00161/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  ЕТ "Иван 
Борисов - Колор".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1981 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Грамаждано на лицензирания с индивидуална лицензия № 
105-00162/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  ЕТ "Иван 
Борисов - Колор".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1982 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Жиленци на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
00163/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  ЕТ "Иван 
Борисов - Колор".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1983 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на с.Багренци и с. Търновлак на лицензирания с индивидуална 
лицензия № 105-00164/23.05.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  
ЕТ "Иван Борисов - Колор".
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1984 9/26/2001 1. Съгласува "Общи условия за взаимоотношения с потребителите" на 
територията на гр. Добрич на лицензирания с индивидуална лицензия № 105-
01019/19.04.2001г. кабелен далекосъобщителен оператор  "Добруджа кабел" 
ЕООД.
2. Задължава лицензирания да направи публични за своите потребители 
съгласуваните по т.1 общи условия, като ги постави на достъпно място в своя 
офис или по друг подходящ начин.

1985 9/26/2001 1. Одобрявя работен проект на "Инфопрес и Ко" ООД за град София.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД в 7 дневен срок да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция и да извърши пускане в действие на станцията.

1986 9/26/2001 1. Одобрявя работен проект на "Българска радиокомпания" ООД за град 
Варна.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД в 7 дневен срок да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция и да извърши пускане в действие на станцията.
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1987 9/26/2001 1. Одобрявя работен проект на "Българска радиокомпания" ООД за град 
Бургас.
2. Възлага на ГД "Контрол на далекосъобщенията" в ДКД в 7 дневен срок да 
извърши проверка за съответствие между одобрения работен проект и 
излъчващата станция и да извърши пускане в действие на станцията.

1988 9/26/2001 1. Информира обществеността, че на свое заседание на 04 октомври 2001г. 
ще разгледа с цел приемане "Общите условия на договора между "БТК" ЕАД 
и потребителите за предоставяне на услугата "линия под наем" от 
обществената далекосъобщителна мрежа на "БТК" ЕАД".
2. "Общите условия на договора между "БТК" ЕАД и потребителите за 
предоставяне на услугата "линия под наем" да бъдат публикувани на 
интернет страницата на ДКД, като всички заинтересовани ще могат да дават 
своите предложения в седемдневен срок от публикуването.
     Мотиви: С оглед защита на интересите на потребителите в условията на 
установен държавен монопол върху предоставянето на тази услуга и предвид 
голямата важност на взаимоотношенията между "БТК" ЕАД и потребителите 
на линии под наем, ДКД публикува на страницата си в Интернет Проект на 
Общи условия на договора за предоставяне на услугата "Линия под наем" от 
обществената далекосъобщителна мрежа на "БТК" ЕАД.
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