
К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А   С Ъ О Б Щ Е  Н И Я Т А 
                               

   
 

РЕШЕНИЕ № 956 
 

  от 06 октомври 2011 г. 
 

На основание чл. 91, ал.1 от Закона за електронните съобщения, във връзка със  заявление с 
вх. № 08-01-513 от 08.09.2011 г. и писмо вх. № 08-01-513 от 21.09.2011 г. от „България Кънект” 
ЕАД 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
РЕШИ: 

 
           1. Обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп (BWA) - 40 MHz  (в 
радиочестотна лента 3424,00 до 3466,00 MHz.) по инициатива на „България Кънект” ЕАД. 

2. Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на индивидуално 
определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър по т. 1, могат да подават заявления 
лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, 
всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко" 
№ 6, в срок до 21 дни, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 3 в национален 
ежедневник. 
       3. Съобщение за намерението по т. 1 да бъде публикувано в един национален 
ежедневник, както и на страницата на КРС в Интернет на адрес: www.crc.bg. 
       4. Съобщение за намерението по т. 1 да бъде изпратено за обнародване в „Държавен 
вестник". 
 
 Мотиви: В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е постъпило заявление с вх. 
№ 08-01-513 от 08.09.2011 г. и писмо вх. № 08-01-513 от 21.09.2011 г. от „България Кънект” ЕАД 
за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп (BWA). Със заявлението предприятието 
желае да ползва честотен ресурс 40 MHz  (в радиочестотна лента 3424,00 до 3466,00 MHz.) с 
първоначален срок от 10 (десет) години. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), 
след подаване на заявление по чл. 83 от ЗЕС за предоставяне на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни 
съобщения и след приключване на международното координиране, когато такова е 
необходимо, комисията публикува съобщение в страницата си в интернет и поне в един 
национален ежедневник. Когато заявеният ограничен ресурс е с национален обхват, комисията 
публикува съобщението и в "Държавен вестник". Съобщението съдържа: 

1. информация за заявения ограничен ресурс; 
2. покана за подаване на други заявления в срок до 21 дни от датата на 

публикуване на съобщението в национален ежедневник за ползване на същия ограничен 
ресурс. 

Заявлението на „България Кънект” ЕАД от правна страна отговаря на изискванията на 
чл. 83 от ЗЕС и съдържа посочените в цитираната правна норма документи. 

Водена от горното, КРС обявява намерение да издаде разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен 
достъп (BWA) - 40 MHz  (в радиочестотна лента 3424,00 до 3466,00 MHz.) 
 
 
 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                (д-р Веселин Божков) 
 

 
 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

               (Вяра Минчева) 

http://www.crc.bg/
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