
 
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 № 1356 

 
от 15 ноември 2007 г. 

 
 

На основание чл. 37, ал. 1, 2 и 3 от Закона за електронните съобщения 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
1. Открива процедура за провеждане на обществени консултации по проекти на 

разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, 
за осъществяване на електронни съобщения, както следва: 

 
• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за собствени 
нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба; 

• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 
мобилна наземна мрежа по стандарт NMT/ GSM/ UMTS; 

• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към точка”; 

• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към много точки”; 

• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба; 

• Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване – за издаване 
и привеждане в съответствие; 

• Временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
2. Приема проект на съобщение до обществеността във връзка с решението по т.1, 

съгласно приложението към настоящото решение. 
3. Съобщението по т. 1 да бъде публикувано в един национален ежедневник и на 

страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет 
4. Заинтересованите лица могат да представят забележки и предложения по проектите по 

т. 1 в 14-дневен срок от датата на публикацията по т. 3. 
 
 

      ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                               (Валентин Хараламбов) 
 
 
         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
           (Ангелина Ситарска) 


