ПРОЕКТ! Приложение № 2 към Решение № 619/05.04.2012 г.

С настоящето уведомление заявявам намерението си да осъществявам обществени
електронни съобщения чрез предоставяне на:
мрежи (попълва се раздел I, III и IV)
Важно: В случай, че мрежата се предоставя за ползване на трети лица е необходимо да
отбележите и точка 4 от раздел II.

услуги (попълва се раздел II, III и IV)
І. Мрежи или комбинации от тях, чрез които се осъществяват обществени електронни
съобщения
1. Кабелни мрежи:
мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели
електроразпределителна мрежа (доколкото се използва за пренос на сигнали)
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър
GSM
UMTS
LTE
PAMR
CDMA - PAMR
Мрежа за широколентов безжичен достъп (BWA)
Мрежа за неподвижен безжичен достъп (FWA)
Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително
локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350
MHz, 5470 - 5725 MHz
Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване
Мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване
Други наземни мрежи
моля опишете вида на мрежата:

3. Спътникови мрежи
HEST, LEST терминали
Земни станции (FSS, BSS)
Интегрирана мобилна спътникова система
Позиции на геостационарна орбита, определени за Република България
Други спътникови мрежи
моля опишете вида на мрежата:
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ІІ. Електронни съобщителни услуги, чрез които се осъществяват обществени
електронни съобщения
1. Обществени телефонни услуги
Фиксирана телефонна услуга
Мобилна телефонна услуга
Телефонни услуги чрез услугата избор на оператор
Телефонни услуги чрез обществени телефони
Телефонни услуги чрез негеографски номера
2. VoIP услуга, при която не се използват номера от ННП и се осъществяват изходящи
повиквания към обществени телефонни мрежи
3. Пренос на радио- и телевизионни програми на едро
4. Предоставяне на електронна съобщителна мрежа
моля опишете мрежата, която ще предоставяте на трети лица, в съответствие с посоченото в раздел І:

5. Разпространение на радио- и телевизионни програми
Кабелно
Спътниково
IPTV
Други
моля, посочете:

6. Наземно радиоразпръскване
радиопрограми
телевизионни програми
7. Спътниково радиоразпръскване (предоставя се от доставчик на спътников капацитет)
8. Пренос на данни
Достъп до интернет
VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на
комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител)
Други услуги за пренос на данни
моля посочете:

9. Достъп до спътникови системи
моля опишете спътниковата система, до която ще предоставяте достъп:

10. Линии под наем (в това число резервиран капацитет, осигуряващ логическа свързаност
между две крайни точки в електронно съобщителните мрежи, без възможност за управление на
комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител)
11. Други услуги
моля опишете вида на услугата:
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ІІІ. Предполагаема дата за започване на дейност:
(при разлика в датата за различните мрежи/услуги, моля посочете предполагаемата дата за започване на дейността за
всяка от отбелязаните от Вас мрежи/услуги)

ІV. Териториален обхват:
(при разлика в териториалния обхват за различните мрежи/услуги, моля посочете териториалния обхват за всяка от
отбелязаните от Вас мрежи/услуги)
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