
№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
Предлагаме навсякъде в текста на разрешенията:
• да бъде изписано „индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър”;

Приема 
се

• думата „използване” да бъде заменена с „ползване”; Приема 
се

• думите „Приложение, Комисия и Разрешение” да бъдат изписани по 
един и същ начин;

Приема 
се

• в т. 2.1. от проектите на разрешенията след думата „параметрите” да 
бъде добавено „и сроковете,…..”.

Не се 
приема

Точка 2.1. препраща към Приложение 1, което не 
съдържа срокове. В т. 1.2. от проектите на разрешения 
е посочен срокът за ползване на индивидуално 
определения ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър.

2. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Проектите на разрешения за ползване на индивидуално определен 
органичен ресурс – радиочестотен спектър не представя разписани и 
предложени проекти на своите приложения. Намираме същото за 
съществен пропуск, доколкото в тях ще се съдържат изключително 
съществени за осъществявания от нас бизнес параметри, така например: 
а) задължения, поети в процедура по издаване на разрешението – за нас 
не е ясно дали това ще бъдат ангажиментите поети от Мобилтел в 
спечелени търгове по реда на предходния правен режим, респективно – 
ангажиментите на държавата, в лицето на Регулатора или други такива, 
които ще трябва да поемем в процедурата по издаване на разрешение 
(Приложение № 2 от Проект № 1 – посочен по-долу); технически 
параметри на електронната съобщителна мрежа (Приложение № 1 във 
всички проекти на разрешения).

Не се 
приема

Приложенията за всяко предприятие ще бъдат 
различни  (доколкото има конкретни задължения, поети 
при конкурсна или тръжна процедура). Предприятията, 
на които са издадени разрешения в една и съща 
конкурсна или тръжна процедура ще имат еднакви 
права и задължения записани в приложенията.

1. ДЪРЖАВНА 
АГЕНЦИЯ ЗА 
ИНФОРМАЦИОНН
И ТЕХНОЛОГИИ И 
СЪОБЩЕНИЯ 
(ДАИТС)

ТАБЛИЦА
с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проекти на разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
(по процедура за обществено обсъждане открита с решение на КРС № 1356 от 15.11.2007 г.)
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

В изложените идентификационни данни на предприятието (от титулната 
страница), което следва да бъде адресат на съответното разрешение. 
Предлагаме преди или след абревиатурата „ЕИК” да се добави символа 
„/” и текста „с код по БУЛСТАТ”.
Мотиви: Аргументите ни са свързани със систематичното тълкуване на 
разпоредбите на чл. 4, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 на Закона за регистър 
БУЛСТАТ (Закона). Чл. 4, ал. 1 от Закона определя, че Агенцията по 
вписванията определя уникален единен идентификационен номер (ЕИК) 
на субектите по чл. 3 от Закона, който се нарича по-нататък в Закона „код 
по БУЛСТАТ”. Ал. 2 на чл. 4 задължава субектите на регистрация по 
Закона да се легитимират в документооборота с кода си по БУЛСТАТ, а 
чл. 4, ал. 3 определя, че в документите, издавани от органи на държавна 
власт, местното самоуправление и съдебната власт се посочва 
задължително „кодът по БУЛСТАТ” на лицата по чл. 3 от Закона.
 Следва да бъде споделено, че ако законодателят е желаел да се 
посочва в документооборота и в документите, издавани от държавните 
органи ЕИК, е щял да го направи. 

Факт е, че двата термина следва да се приемат за равностойни, 
доколкото така би следвало да се тълкува систематично разпоредбата на 
чл. 4, ал. 1 от Закона. Факт е също така обаче, че поради забавеното 
влизане в сила на Закона за търговския регистър, лицата задължени да 
се регистрират в регистър БУЛСТАТ и регистрирани преди 01.01.2006 г. 
не притежават регистрационна карта с посочен в нея ЕИК, а карта с код 
по БУЛСТАТ. Единствено новорегистрираните дружества (след 
01.01.2006 г.) разполагат с подобна карта и номер. В един бъдещ момент, 
когато Законът за търговския регистър влезе в сила и всички действащи 
търговци се пререгистрират, те ще получат нова карта за регистрация в 
регистър БУЛСТАТ, в която би следвало да фигурира ЕИК. Последният 
номер може и да бъде същия като по сега действащите карти, но може 
да бъде и нов такъв. Независимо от последното – с оглед изрични 
разпоредби на Закона за търговския регистър, пререгистрацията трябва 
да бъде извършена в тригодишен срок от влизане на закона в сила. 

До изтичане на този срок, следва да се приема, че лицата които не са се 
пререгистрирали и не са променили кода си по БУЛСТАТ осъществяват 
търговската си дейност законосъобразно.С оглед на всичко изложено по-
горе, предлагаме посочването на термините в хипотеза на 
алтернативност, която според нас би удовлетворила всички възможни 
хипотези.

Приема 
се 

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД3.
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4. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД По “титулна шапка” на страница втора предлагаме при посочването на 
ЕИК на предприятието да се посочи хипотезата на алтернативност – „код 
по БУЛСТАТ”, по аргументите изложени в точка 1. от настоящото 
становище.  

Приема 
се

Предлагаме на подходящо място в Проектите на разрешения (не се 
визира проект на "Временно разрешение за .....") да бъде създаден текст, 
който освен правото на предприятието да прехвърля разрешението да 
бъдат посочени и условията, при които КРС разрешава прехвърлянето. 
Предложението ни е свързано с факта, че към момента нормативният акт 
по чл. 122 от ЗЕС, към който препращащат текстовете на т.1.3 (т.1.4) от 
Проектите не е приет и обнародван.

Мотиви: Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс следва да бъдат 
определени с нормативен административен акт на КРС, който предстои 
да бъде приет на основание чл. 122 от ЗЕС. Като такъв, актът ще бъде 
подложен на обществено обсъждане и след приключване на процедурата 
по чл. 36 от ЗЕС ще бъде обнародван в ДВ, от който момент ще стане 
задължителен за спазване от всички предприятия осъществяващи 
електронни съобщения. Считаме, че докато последният не бъде приет и 
влезе в сила, с цел това да не пречи на нормалния търговски оборот, 
следва да бъдат предвидени основните права и задължения на 
предприятията. Недопустимо е КРС да препраща към нормативни актове, 
които още не са разработени, защото това нарушава принципа за 
прозрачност и предвидимост. Не на последно място, това ще преодолее 
затруднения в практиката по прилагане на законово дефинираното 
правомощие на предприятията.

Не се 
приема

5. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД  Правото и условията, при които се осъществява 
прехвърляне се регламентира с нормативния акт по чл. 
122 от ЗЕС.
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В разпоредбата на чл. 106 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е 
регламентирано съдържанието на разрешенията за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
и/или позициите на геостационарната орбита. Цитирана разпоредба на 
ЗЕС съответства на посоченото в Раздел Б на Приложението към 
Директива на Европейския парламент и Съвета 2002/20/ЕС относно 
оторизацията на електронните съобщителни мрежи и услуги 
(Директивата). Същевременно следва да се отбележи, че в 
предложените за обществени консултации проекти на разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър не са регламентирани всички права и задължения на 
предприятията, съобразно посоченото в разпоредбата на чл. 106 от ЗЕС 
и регламентираното в издадените на предприятията индивидуални 
лицензии. Наистина, в разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от Директивата е 
посочено, че разрешенията не следва да дублират по съдържание 
разпоредбите на Общите изисквания. С оглед публикувания проект на 
Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения, 

чието обществено обсъждане приключи считаме, че съществуват и други 
правоотношения между Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 
и предприятията, получили разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс, които следва да бъдат регламентирани и 
които не се съдържат нито в проектите на разрешения, нито в проекта на 
Общи изисквания. В този смисъл предлагаме проектите на разрешения 
да бъдат допълнени, като конкретните предложения посочваме по-долу в 
настоящото становище.

7. ДАИТС В наименованието на разрешението, както и навсякъде в текста след 
изразът "мобилна наземна" да се добави "електронна съобщителна 
мрежа".                                

Не се 
приема

Изразът "мобилна наземна мрежа" е въведен със 
Списъка на мрежите и услугите, чрез които се 
осъществяват обществени електронни съобщения при 
спазване на общи изисквания (Обн., ДВ, бр. 78 от 2007 
г.) и Техническите изисквания за работа на мобилни 
наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (Обн., 
ДВ, бр. 92 от 2007 г.).

ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ МОБИЛНА НАЗЕМНА МРЕЖА

"КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

6. Не се 
приема

Правата и задълженията, които предприятията трябва 
да спазват при осъществяване на обществени 
електронни съобщения са съгласно разпоредбите на 
ЗЕС, Общите изисквания и разрешенията за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър.
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8. "КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

Съгласно разпоредбата на чл. 106, т. 13 от ЗЕС в разрешението следва 
да се съдържат задълженията, изискванията и ограниченията спрямо 
предприятието, свързани със защита на националната сигурност и 
отбраната. В Проекта следва да се разпишат изрични текстове, които да 
регламентират изрично какви са конкретните задължения, изисквания и 
ограничения по отношение на всяко предприятие, съобразно услугата 
и/или типът на електронната съобщителна мрежа и/или технологията и в 
съответствие с приложимите законови изисквания. По такъв начин ще 
бъде гарантирана публичност, прозрачност и предвидимост за дейността 
на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения.

Не се 
приема

Изискванията и ограниченията спрямо предприятията, 
свързани със защита на националната сигурност бяха 
залегнали като условия в индивидуалните лицензии на 
операторите, чиито мрежи и услуги позволяваха 
извършване на прихващане. Осъществяването на 
прихващания не е конкретно разписано в чл. 106 от ЗЕС 
като съдържание на разрешението.  Освен това следва 
да се има предвид, че прихващащите интерфейси, 
осигурени от предприятията и спецификациите на 
техническите съоръжения и интерфейси ще бъдат 
посочени в наредба за изискванията към прихващащите 
интерфейси при осъществяване на електронни 
съобщения, издадена от министъра на вътрешните 
работи по чл. 305 от ЗЕС.

ПО Т. 1 
Текстът по т. 1.1 да добие следната редакция:
„1.1. Да ползва индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър, посочен в Приложение 1, за осъществяване на 
обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа на 
територията на Република България. Радиочестотният спектър, 
предоставен за ползване само от ПРЕДПРИЯТИЕТО, няма да бъде 
предоставян да ползване от други предприятия.” 
Мотиви: На становище сме, че с направеното предложение държавата, в 
лицето на КРС, гарантира на всички онези правни субекти, придобили 
право да осъществяват дейност въз основа на индивидуално определен 
ограничен ресурс по предходния режим, че ще продължава да спазва и 
за в бъдеще ангажиментите си по проведени търгове за получаване на 
индивидуални лицензии (например: т. 2.1. от приложимата Индивидуална 
лицензия № 111-03081/25.04.2005 г). Липсата на подобно изречение би 
могла да наведе на погрешното впечатление, че за в бъдеще 
предприятията биха могли да се окажат в ситуация да поделят помежду 
си ресурс, досега използван от само едно от тях или „свиване” на вече 
предоставени честотни ленти, което би рефлектирало негативно върху 
инвестициите и предоставяните от предприятията услуги, което би могло 
да ограничи и възможността за въвеждане на нови технологични 
решения и/или услуги, изискващи повече ресурс по своите технологични 
характеристики.

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД9. Не се 
приема

Съгласно чл. 67 от ЗЕС електронните съобщения се 
осъществяват след издаване на разрешение в 
случаите, когато е необходим индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Съгласно чл. 68 от ЗЕС електронните съобщения могат 
да се осъществяват от неограничен брой лица, освен в 
случаите на използване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър.  
Индивидуалното предоставяне на радиочестотен 
спектър изключва предоставянето му за ползване и от 
други ползватели.
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10. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Да се създаде нова т. 1.2.със следното съдържание:
„1.2. Радиочестотният спектър по предходната т. 1.1. се предоставя за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна 
наземна мрежа по стандарт ... и за предоставяне на услуги по стандарт 
...”
Мотиви: Разпоредбата на чл. 106, т. 1 от ЗЕС предвижда в случаите, 
когато чрез електронната съобщителна мрежа ще се предоставят и 
услуги в разрешението освен типа мрежа, чрез който се осъществяват 
електронните съобщения да фигурират и услугите, които ще се 
предоставят. По предходния режим, индивидуалните лицензии 
предвиждаха задължителното предоставяне на определен кръг от услуги, 
съобразно приложимия стандарт.

Не се 
приема

Разпоредбата на чл. 106, т. 1 от ЗЕС предвижда 
възможност за алтернативно посочване на услугата или 
типът на мрежата в разрешението. Освен това 
осъществяването на обществени електронни 
съобщения предопределя и предоставянето на 
обществени електронни съобщителни услуги - т. 39 и т. 
40 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС.

11. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Да се създаде нова т. 1.3 със следното съдържание:
„1.3. ПРЕДПРИЯТИЕТО може да предоставя на абонатите си услуги с 
добавена стойност и достъп до Интернет и може да предоставя по 
търговски начин мрежата си на доставчици на услуги с добавена 
стойност”.

Не се 
приема

Съгласно чл. 66 от ЗЕС обществени електронни 
съобщения се осъществяват след подаване на 
уведомление до комисията. Следователно услугите не 
са предмет на разрешението, а на уведомяването по 
чл. 74 от ЗЕС. 

12. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Да се създаде нова т. 1.4 със следното съдържание:
„1.4. При възникване на смущения поради електромагнитна 
несъвместимост в радиочестотния спектър, предоставен за ползване от 
ПРЕДПРИЯТИЕТО, посочен в Приложение 1, КОМИСИЯТА и 
ПРЕДПРИЯТИЕТО съгласуват своите действия за минимизиране на 
ефекта от тези смущения.”
Мотиви: Предложението кореспондира на предвиденото в т. 3.4. от 
Индивидуална лицензия № 110-01054/04.11.2004 г. и т. 3.2. от 
Индивидуална лицензия № 111-03081/25.04.2005 г. Доколкото 
Индивидуална лицензия № 111-03081/25.04.2005 г. е придобита в 
условия на тръжна процедура, считаме че текста следва да бъде 
включен и в съответното разрешение. От друга страна,  предложението 
ни е и в съответствие с разпоредбата на чл. 106, т. 6 от ЗЕС, поради 
което следва да намери място в Проекта.

Не се 
приема

В ЗЕС както и в общите изисквания, съобразно 
разпоредбата на чл. 73, ал. 3, т. 6 от ЗЕС се съдържат 
изисквания по отношение електромагнитната 
съвместимост.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

В т. 1 “Разрешението дава право на предприятието” да се добави нова т. 
1.4, както следва:
“1.4. В случай, че КОМИСИЯТА преразпределя или променя 
разпределението на ограничения ресурс - радиочестотен спектър, 
Предприятието има право да:
1.4.1. да бъде уведомено с поне 1-месечно предизвестие;
1.4.2. да получи за ползване равностоен радиочестотен спектър, който да 
позволява предоставянето на същите или подобни електронни 
съобщителни услуги;
1.4.3. да разполага с достатъчен срок за преминаване към новия 
радиочестотен спектър без смущаване в непрекъснатото функциониране 
на МРЕЖАТА и без това да се отразява в предоставянето на електронни 
съобщителни услуги от страна на Предприятието.”
Мотиви: Предложената разпоредба се съдържа в действащите лицензии 
на “Космо България Мобайл” ЕАД за осъществяване на 
далекосъобщения по стандарт GSM или UMTS с национално покритие (т. 
3.7. и съответно т. 2.5).

В тази посока е и предвидената възможност в разпоредбата на чл. 115 от 
ЗЕС, в която е посочено, че КРС може да измени или допълни 
разрешение по собствена инициатива, като на предприятията е дадена 
възможност да изразят становище във връзка с промените. 
Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Директивата също предвижда, че 
държавите-членки гарантират, че правата за използване на ограничен 
ресурс могат да бъдат променени единствено при наличие на обективни 
основания и по пропорционален начин, като в този случай се изпраща 
уведомление за намерението да се въведат промени на 
заинтересованите страни, включително ползватели, да бъде предоставен 
достатъчен срок за изразяване на становища по предложените промени, 
който е не по-кратък от четири седмици, освен при изключителни 
обстоятелства. Не на последно място следва да се отбележи, че 
разпоредба, подобна на предложената по-горе не се съдържа в 
проектите на нормативни административни актове и в приетите и 
обнародвани такива, регламентиращи осъществяването на електронни 
съобщения (Общи изисквания; Технически изисквания).

"КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

13. Не се 
приема

Чл. 115 от ЗЕС регламентира възможностите за 
изменение и допълнение на разрешението от страна на 
КРС. В тези хипотези на изменение на разрешението 
предприятието задължително се уведомява и се 
изисква становището му по изменението в 14-дневен 
срок. Съгласно разпоредбата на чл. 115 от ЗЕС е 
налице разписана процедура с фиксиран срок.  
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

Да се създаде нова т. 1.5 със следното съдържание:
„1.5. В случай че КОМИСИЯТА преразпределя или промени 
разпределението на радиочестотния спектър, тя:
а) Уведомява ПРЕДПРИЯТИЕТО с поне едномесечно предизвестие;
б) Предоставя за ползване равностоен радиочестотен спектър, който 
позволява предоставянето на същите или подобни електронни 
съобщителни услуги на тези по т. 1.2.;
в) Предоставя на ПРЕДПРИЯТИЕТО достатъчен срок за преминаване 
към новия радиочестотен спектър без смущаване в непрекъснатото 
функциониране на електронните съобщителни услуги, предоставени на 
абонатите на ПРЕДПРИЯТИЕТО;
г) Предприема необходимите мерки за намаляване на посочените в 
Приложение 1 и/или Приложение 2 целеви показатели за качеството на 
услугите, включително чрез изменение на РАЗРЕШЕНИЕТО, в случай че 
промяната в предоставения за ползване радиочестотен спектър сериозно 
затруднява постигането на тези показатели.”
Мотиви: Предложението е в съответствие с условието на т. 3.7 от 
приложимата индивидуална лицензия (ИЛ) № 110-01054/04.11.2004 г. и т. 
2.5 от ИЛ № 111-03081/25.04.2005 г. 
На становище сме, че така разписан, текстът създава условия за 
прозрачност, предсказуемост и стабилност за предприятията с оглед 
големият брой инвестиции, необходими за изграждане на мрежите. Не на 
последно място следва да се отбележи, че по отношение на Мобилтел и 
придобиването на UMTS лицензията на дружеството – същата е 
получена в следствие на проведена и спечелена тръжна процедура. 
Условията на лицензията са били част от тръжните книжа, с които 
Мобилтел се е съгласил при участието си в търга, като КРС е поела 
ангажимент да гарантира правото на Мобилтел да ползва еднолично 
индивидуално определения ограничен ресурс, като в случай на законово 
регламентирана промяна в разпределението на спектъра, държавата би 
следвало да гарантира друг равностоен спектър до изтичане на срока на 
лицензията. Нещо повече, следва да бъде погледнато и от страна на 
държавата, в лицето на КРС–това са ангажименти поети от държавата 
срещу получената от нея тръжна сума.

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД14. Не се 
приема

Чл. 115 от ЗЕС регламентира възможностите за 
изменение и допълнение на разрешението от страна на 
КРС. В тези хипотези на изменение на разрешението 
предприятието задължително се уведомява и се 
изисква становището му по изменението в 14-дневен 
срок. Съгласно разпоредбата на чл. 115 от ЗЕС е 
налице разписана процедура с фиксиран срок.  
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

15. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Разпоредбата на т. 1.2 не отговоря в пълнота на разпоредбата на чл. 
106, т. 11 от ЗЕС, поради което следва да бъде преработена и в нея бъде 
добавен срок за достигане на ефективно ползване на ограничения ресурс 
в случаите, когато разрешението не е придобито в резултат на търг или 
конкурс, където са определени срокове и етапи за изграждане на 
мрежата и за покритие по територия и/или население. С оглед 
горепосочените предложения, настоящата т. 1.2. следва да бъде с 
пореден номер 1.6.
Мотиви: Разпоредбата на чл. 106, т. 11 от ЗЕС урежда кумулативно 
датата на започване осъществяването на електронни съобщения и 
срокът за достигане на ефективно ползване на предоставения ограничен 
ресурс. Начинът на формулиране от страна на законодателя не поставя 
съмнения относно волята му – определянето на срока за достигане на 
ефективното ползване е оставен в оперативната самостоятелност на 
КРС, но не и обстоятелството дали това определяне да присъства или не 
в издаденото разрешение.

Не се 
приема

Индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
обществени електронни съобщения се предоставя по 
чл. 81, ал. 1 от ЗЕС след провеждане на конкурс или 
търг.
Сроковете са посочени в Приложение 2.

ПО Т. 2
16. ДАИТС В т. 2.2 думата „Мрежата” да се замени с „електронната съобщителна 

мрежа”.
Не се 
приема

Изразът "мобилна наземна мрежа" е въведен със 
Списъка на мрежите и услугите, чрез които се 
осъществяват обществени електронни съобщения при 
спазване на общи изисквания (Обн., ДВ, бр. 78 от 2007 
г.) и Техническите изисквания за работа на мобилни 
наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (Обн., 
ДВ, бр. 92 от 2007 г.).

17. ДАИТС В т. 2.3 след думата „наземни” да се добави „електронни съобщителни”. Не се 
приема

Изразът "мобилна наземна мрежа" е въведен със 
Списъка на мрежите и услугите, чрез които се 
осъществяват обществени електронни съобщения при 
спазване на общи изисквания (Обн., ДВ, бр. 78 от 2007 
г.) и Техническите изисквания за работа на мобилни 
наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях (Обн., 
ДВ, бр. 92 от 2007 г.).
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

По т. 2.4 - в случаите, когато се издава разрешение за осъществяване на 
обществени електронни съобщения, предлагаме текста да бъде изменен 
както следва:
„2.4. (1) При необходимост да осигурява възможност мрежата по т. 2.1. да 
се използва при кризи, при въвеждане на режим „ военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, 
както и за защита на националната сигурност. Задълженията, 
изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при 
кризи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
Закона за електронните съобщения.
(2) При възложени военновременни задачи на предприятието, то 
използва и подържа в готовност електронната съобщителна мрежа за 
осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за 
управление при кризи и при въвеждане на режим „военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, по 
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятието изпълнява 
задълженията предвидени в чл. 301, ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения.”

19. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Да се създаде нова т. 2.5 по Проекта. В разрешенията задължително 
следва да бъдат разработени правила за прихващане на електронни 
съобщения. Условията на приложимите типови индивидуални лицензии 
за GSM и UMTS, и по специално тези по т. 27, респективно – т. 24 
детайлно развиват правилата и условията за осъществяване на 
прихващане по предходния режим, които биха могли да намерят 
приложение и към настоящия случай.

Не се 
приема

В чл. 106 от ЗЕС не се съдържат разпоредби относно 
условия и правила за осъществяване на прихващане на 
електронни съобщения.
Прихващането на електронни съобщения не се отнася 
само до предоставянето на мобилна гласова услуга. В 
този смисъл не е допустимо текстове от  типовите 
индивидуални лицензии (GSM, UMTS) да бъдат 
разписани в разрешенията. Освен това следва да се 
има предвид, че прихващащите интерфейси, осигурени 
от предприятията и спецификациите на техническите 
съоръжения и интерфейси ще бъдат посочени в 
наредба за изискванията към прихващащите 
интерфейси при осъществяване на електронни 
съобщения, издадена от министъра на вътрешните 
работи по чл. 305 от ЗЕС.

Приема 
се 

ДАИТС18.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

ПО Т. 1
20. ДАИТС В т. 1.1 изразът "за района гр." да се замени с "на територията на". Приема 

се 
21. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД По т. 1.2 разпоредба не отговоря в пълнота на разпоредбата на чл. 106, 

т. 11 от ЗЕС, поради което следва да бъде преработена и в нея бъде 
добавен срок за достигане на ефективно ползване на ограничения ресурс 
в случаите, когато разрешението не е придобито в резултат на търг или 
конкурс, където са определени срокове и етапи за изграждане на 
мрежата и за покритие по територия и/или население.
Мотиви: Разпоредбата на чл. 106, т. 11 от ЗЕС урежда кумулативно 
датата на започване осъществяването на електронни съобщения и 
срокът за достигане на ефективно ползване на предоставения ограничен 
ресурс. Начинът на формулиране от страна на законодателя не поставя 
съмнения относно волята му – определянето на срока за достигане на 
ефективното ползване е оставен в оперативната самостоятелност на 
КРС, но не и обстоятелството дали това определяне да присъства или не 
в издаденото разрешение.

Приема 
се по 

принцип

Забележката е отразена в т. 2.1.

ПО Т. 2.
22. ДАИТС Текстът по т. 2.4 от разрешението за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване 
на електронни съобщения за собствени нужди чрез електранна 
съобщителна мрежа от подвижна радиослужба трябва да отпадне.

Не се 
приема

Задължителна разпоредба на чл. 106, т. 12 от ЗЕС.

23. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД По отношение на т. 2.5. сме на становище, че в разрешенията 
задължително следва да бъдат разработени правила за прихващане на 
електронни съобщения. 

Не се 
приема

В чл. 106 от ЗЕС не се съдържат разпоредби относно 
условия и правила за осъществяване на прихващане на 
електронни съобщения.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24. ДАИТС В Приложение 1 съкращението "PMR" да се заличи и текста да бъде 

изменен, както следва:
"Приложение 1: Основни параметри и срокове на електронна 
съобщителна мрежа от подвижна радиослужба".

Не се 
приема

Съкращението "PMR" не може да се заличи, тъй като 
Техническите изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от подвижната радиослужба и 
съоръженията, свързани с тях (Обн. ДВ. бр. 88 от 
02.11.2007 г.) определят условията за работа на 
електронни съобщителни мрежи от вида: PMR, TRUNK 
и персонално повикване. В т. 1.2. от проекта на 
разрешение е посочен срокът на ползване на 
индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър.

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
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

25. ДАИТС Считаме за необходимо в наименованието на проекта да се уточни, че 
разрешението се издава за осъществяване на обществени електронни 
съобщения и за осъществяване на електронни съобщения за собствени 
нужди.

Не се 
приема

Разграничението е направено в т. 1.1. от проекта.

26. "КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

Моля да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 106, т. 13 от 
ЗЕС в разрешението следва да се съдържат задълженията, изискванията 
и ограниченията спрямо предприятието, свързани със защита на 
националната сигурност и отбраната. В тази връзка предлагаме в 
Проекта да се разпишат изрични текстове, които да регламентират 
изрично какви са конкретните задължения, изисквания и ограничения по 
отношение на всяко предприятие, съобразно типа на електронната 
съобщителна мрежа и в съответствие с приложимите законови 
изисквания.

Не се 
приема

Изискванията и ограниченията спрямо предприятията, 
свързани със защита на националната сигурност бяха 
залегнали като условия в индивидуалните лицензии на 
операторите, чиито мрежи и услуги позволяваха 
извършване на прихващане. Осъществяването на 
прихващания не е конкретно разписано в чл. 106 от ЗЕС 
като съдържание на разрешението.  Освен това следва 
да се има предвид, че прихващащите интерфейси, 
осигурени от предприятията и спецификациите на 
техническите съоръжения и интерфейси ще бъдат 
посочени в наредба за изискванията към прихващащите 
интерфейси при осъществяване на електронни 
съобщения, издадена от министъра на вътрешните 
работи по чл. 305 от ЗЕС.

ПО Т. 1
На становище сме, че текста не отговаря в пълнота на разпоредбата на 
чл. 106, т. 1 от ЗЕС, поради което същият следва да бъде преработен, 
във връзка с което предлагаме следната редакция: „1.1. Да ползва 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, 
посочен в Приложение 1, за осъществяване на електронни съобщения 
чрез неподвижна мрежа от вида „точка към точка” с използване на 
радиочестотен спектър от неподвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях. Радиочестотният спектър, посочен в Приложение 1, може 
да се използва и за осигуряване на преносна среда в обществената 
електронна съобщителна мрежа на ПРЕДПРИЯТИЕТО.” 

Разпоредбата на чл. 106, т. 1 от ЗЕС предвижда 
възможност за алтернативно посочване на услугата или 
типът на мрежата в разрешението. Освен това 
осъществяването на обществени електронни 
съобщения предопределя и предоставянето на 
обществени електронни съобщителни услуги - т. 39 и т. 
40 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС.
Тъй като в конкретното разрешение ще бъде разписано 
дали мрежата ще се използва за осъществяване на 
обществени електронни съобщения 

ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ОТ ВИДА “ТОЧКА КЪМ 

ТОЧКА”

Не се 
приема

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД27.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

Мотиви: Независимо от обстоятелството, че в заглавието на Проект № 2 
е посочен видът електронна съобщителна мрежа, за която се отнася, сме 
на становище, че именно в разпоредбата на т. 1.1. трябва да бъде 
дефинирано за какво точно се предоставя радиочестотния спектър – за 
предоставянето на услуга и/или мрежа и/или технология, а не посоченото 
в проекта – „...за осъществяване на обществени електронни съобщения 
(за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди)”. С 
предложението ни отпада необходимостта от това да се посочва в скоби, 
че мрежата може да се използва и за собствени нужди. С предложението 
ни целим да уеднаквим разглежданата точка с разпоредбите на чл. 4 и 
чл. 5 във връзка с Приложение № 2 от Техническите изисквания за 
работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба 
и съоръженията, свързани с тях (Обн. в ДВ, бр. 92/2007 г.). С изречение 
последно целим да уеднаквим правата, които дава разрешението с 
посоченото в разпоредбата на чл. 82, ал. 2 от ЗЕС.

или за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди, считаме, че не следва да се дописва 
закона с възможността дадена за получаване на ресурс 
за обособена мрежа по чл. 82, ал. 2 от ЗЕС.

28. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Предлагаме да бъде допълнена т. 1.1 или създадена нова т. 1.2 (в който 
случай съществуващите следва да бъдат преномерирани съответно с 
една напред), относно териториалния обхват, за който се издава 
разрешението, като предлагаме следната редакция:
„1.2. Териториалният обхват на Мрежата е съгласно Приложение 1 – 
неразделна част от РАЗРЕШЕНИЕТО.”
Мотиви: Чл. 106, т. 3 от ЗЕС предвижда, че разрешението следва да 
съдържа териториалния обхват, за който се издава, в случаите когато 
това е приложимо.

Не се 
приема

В случая на мрежата от вида "точка към точка" 
териториялния обхват не е приложим. Особеността на 
този вид мрежа е че обхватът й е в тесен пространствен 
лъч, който не би могъл да се дефинира като 
"териториален обхват", записан в разрешението.

29. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД По т. 1.4 следва да бъде обърнато внимание на допуснатата техническа 
грешка в номерирането - т. 1.4. следва да има пореден номер 1.3.

Приема 
се

ПО Т. 2
30. ДАИТС Към т. 2. да се добави нова подточка, свързана с изпълнение на поетите 

задължения при условията на конкурс или търг.
Не се 
приема

Към момента ограниченият ресурс е достатъчен за да 
не се издават разрешения след състезателна 
процедура. При необходимост ще бъдат изменени и 
разрешенията.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

По т. 2.4 - в случаите, когато се издава разрешение за осъществяване на 
обществени електронни съобщения, предлагаме текста да бъде изменен 
както следва:
„2.4. (1) При необходимост да осигурява възможност мрежата по т. 2.1. да 
се използва при кризи, при въвеждане на режим „ военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, 
както и за защита на националната сигурност. Задълженията, 
изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при 
кризи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
Закона за електронните съобщения.
(2) При възложени военновременни задачи на предприятието, то 
използва и подържа в готовност електронната съобщителна мрежа за 
осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за 
управление при кризи и при въвеждане на режим „военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, по 
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятието изпълнява 
задълженията предвидени в чл. 301, ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения.”
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

32. ДАИТС Предлагаме Приложение 1 към т. 1.1. и т. 2.1. да добие следната 
редакция:
„Приложение 1 към т. 1.1. и т. 2.1. Основни параметри и срокове на 
електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида 
„точка към точка”.

Не се 
приема

Приложение 1 не съдържа срокове. В т. 1.2. от проекта 
на разрешение е посочен срокът на ползване на 
индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър.

33. ДАИТС Считаме за необходимо в наименованието на проекта да се уточни, че 
разрешението се издава за осъществяване на обществени електронни 
съобщения и за осъществяване на електронни съобщения за собствени 
нужди.

Не се 
приема

Разграничението е направено в т. 1.1. от проекта.

34. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД В титулната страница са посочени само Приложения № 1 и 2. Погрешно 
Приложение № 2 е наречено „Размер, срокове и начин на заплащане на 
таксите”. Разглежданият номер приложение следва да носи заглавие 
„Задължения поети в процедурата по издаване на разрешението” или 
аналогично на него, по аргумент от т. 2.3. от Проекта.
 Настоящото Приложение № 2 следва да носи номерация № 3, по 
аргумент от т. 2.4. от Проекта.

Приема 
се по 

принцип

Забележката засяга само разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
обществени електронни съобщения при провеждане на 
състезателна процедура.

ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ОТ ВИДА “ТОЧКА КЪМ 

МНОГО ТОЧКИ”

Приема 
се

31. ДАИТС
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

35. "КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

Моля да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 106, т. 13 от 
ЗЕС в разрешението следва да се съдържат задълженията, изискванията 
и ограниченията спрямо предприятието, свързани със защита на 
националната сигурност и отбраната. В тази връзка предлагаме в 
Проекта да се разпишат изрични текстове, които да регламентират 
изрично какви са конкретните задължения, изисквания и ограничения по 
отношение на всяко предприятие, съобразно типа на електронната 
съобщителна мрежа и в съответствие с приложимите законови 
изисквания.

Не се 
приема

Изискванията и ограниченията спрямо предприятията, 
свързани със защита на националната сигурност бяха 
залегнали като условия в индивидуалните лицензии на 
операторите, чиито мрежи и услуги позволяваха 
извършване на прихващане. Осъществяването на 
прихващания не е конкретно разписано в чл. 106 от ЗЕС 
като съдържание на разрешението.  Освен това следва 
да се има предвид, че прихващащите интерфейси, 
осигурени от предприятията и спецификациите на 
техническите съоръжения и интерфейси ще бъдат 
посочени в наредба за изискванията към прихващащите 
интерфейси при осъществяване на електронни 
съобщения, издадена от министъра на вътрешните 
работи по чл. 305 от ЗЕС.

36. "ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ" ЕАД

Считаме, че в правното  основание на решението, с което служебно ще 
се издаде Разрешението следва да фигурира разпоредбата на § 9, ал. 3 
от ПЗР а ЗЕС. В тази връзка предлагаме в текста на т.1.2. следва да 
бъде разписана крайната дата на ползване на индивидуално 
определения ограничен ресурс, като бъде направена връзка и с 
действащите към момента съответни индивидуални лицензии. От 
особено значение е да е  ясно, че се продължава осъществяването на 
дадена обществена електронна съобщителна дейност, при променен 
режим, а не че тепърва се започва нейното развитие.

Приема 
се по 

принцип

Началната дата на действие на радрешението, както и 
срокът на действие ще бъдат отразени в 1.2 от 
разрешението.

37. "ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ" ЕАД

Предлагаме да бъде въведена допълнителна разпоредба със следното 
съдържание: „Действието на индивидуална лицензия № 115….., 
съответно 115 А….., прекратява своето действие с влизане в сила на 
настоящото разрешение.” Считаме, че това е необходимо с оглед 
разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на ЗЕС, съгласно която до издаването 
на разрешителните дейността се осъществява въз основа на издадените 
индивидуални лицензии. Тази разпоредба ще внесе яснота относно 
приложимите актове и връзката между съответната индивидуална 
лицензия и издаденото Разрешение.

Приема 
се по 

принцип

Правата и задълженията по индивидуалната лицензия 
не се прекратяват, а по силата на закона същата се 
трансформира в разрешение, т.е. разрешението не 
създава нови права и задължения занапред от 
издаването му. 
В текста на разрешението, което ще бъде издадено на 
предприятията притежаващи лицензии към момента ще 
бъде отразена връзката с издадената индивидуална 
лицензия.

ПО Т. 1
38. ДАИТС В т. 1.1 изразът „на Република България” да бъде заличен. Приема 

се
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

На становище сме, че текста не отговаря в пълнота на разпоредбата на 
чл. 106, т. 1 от ЗЕС, поради което същият следва да бъде преработен, 
във връзка с което предлагаме следната редакция: „1.1. Да ползва 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, 
посочен в Приложение 1, за осъществяване на електронни съобщения 
чрез неподвижна мрежа от вида „точка към много точки” с използване на 
радиочестотен спектър от неподвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях, на територията на Република България. Радиочестотният 
спектър е предоставен за ползване само от ПРЕДПРИЯТИЕТО и няма да 
бъде предоставян за ползване от други предприятия.”
Мотиви: Независимо от обстоятелството, че в заглавието на Проект № 2 
е посочен видът електронна съобщителна мрежа, за която се отнася, сме 
на становище, че именно в разпоредбата на т. 1.1. трябва да бъде 
дефинирано за какво точно се предоставя радиочестотния спектър – за 
предоставянето на услуга и/или мрежа и/или технология,

а не посоченото в проекта – „...за осъществяване на обществени 
електронни съобщения (за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди)”. С предложението ни отпада необходимостта от това 
да се посочва в скоби, че мрежата може да се използва и за собствени 
нужди. С предложението ни целим да уеднаквим разглежданата точка с 
разпоредбите на чл. 4 и чл. 5 във връзка с Приложение № 3 от 
Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от 
неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях (Обн. в ДВ, 
бр. 92/2007 г.). С изречение последно целим да бъде поет ангажимент от 
страна на държавата, че предоставеният ресурс, като придобит в 
условията на проведен и спечелен търг по отношение на Мобилтел, ще 
продължава и за в бъдеще да се ползва изключително и само от 
Мобилтел и същия няма да бъде ползван съвместно и/или стесняван за 
ползване и от други предприятия. Предложението ни е в съответствие с 
текстовете от лицензията.

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД Не се 
приема

Съгласно чл. 67 от ЗЕС електронните съобщения се 
осъществяват след издаване на разрешение в 
случаите, когато е необходим индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Съгласно чл. 68 от ЗЕС електронните съобщения могат 
да се осъществяват от неограничен брой лица, освен в 
случаите на използване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър.  
Индивидуалното предоставяне на радиочестотен 
спектър изключва предоставянето му за ползване и от 
други ползватели.

39.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

40. "ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ" ЕАД

По т.1.1 предлагаме след думите ”за осъществяване на електронни 
съобщения” да бъде добави изразът, „неутрално по отношение на 
използваната технология и предоставяните услуги”. Това наше 
предложение е продиктувано, като от текста на предложения на 
обществено обсъждане Проект на Регулаторна политика за управление 
на радиочестотния спектър за граждански нужди (т.3.4.2 и т. 3.5), така и 
от Решение на Комитета за електронни съобщения от 30.3.2007г. за 
възможностите за хармонизирано използване на честотния спектър в 
3400-3800 MHz за въвеждане на системи за широколентов достъп 
(ECC/DEC/(07)02), където в Анекс1 е предвидена и дефиниция на “flexible 
usage mode” (гъвкаво използване). От друга страна, текстът на Анекс 1 
изисква включването на лицензиионни изисвани (в нашия случай условия 
на Разрешенията), на условия, които да уреждат възможността за 
ползване на обхват 3,4-3,8 GHz за неподвижни (Fixed Wireless Access-
FWA), слабо подвижни (Nomadic Wireless Access-NWA) и мобилни 
(Mobile Wireless Access-MWA) приложения. Считаме, че това изискване 
следва да бъде отразено и в съдържанието на Пр-е 1.

Приема 
се по 

принцип

Отразено в т. 1.1.

41. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Предлагаме създаването на нова т. 1.2 със следното съдържание:
„1.2. ПРЕДПРИЯТИЕТО може да използва мрежата по т. 1.1. за 
предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, при 
спазване на изискванията на действащото законодателство.”
Мотиви: Предложението ни е в съответствие с разпоредбата на чл. 106, 
т. 1 от ЗЕС, където е предвидено, че в Разрешението освен вида на 
мрежата се посочва и вида на услугите, които могат да се предоставят. 
Същевременно, текстът на т. 1.2 съответства на т. 1.3 от Индивидуална 
лицензия № 115-03219/06.12.2005 г. Следва да се има предвид, че 
лиценцията беше придобита от Мобилтел в условията на проведена 
тръжна процедура, поради което считаме, че текстовете на 
Разрешението трябва да гарантират същите права, като тези включени в 
Индивидуална лицензия № 115-03219/06.12.2005 г.

Не се 
приема

Разпоредбата на чл. 106, т. 1 от ЗЕС предвижда 
възможност за алтернативно посочване на услугата или 
типът на мрежата в разрешението. Освен това 
осъществяването на обществени електронни 
съобщения предопределя и предоставянето на 
обществени електронни съобщителни услуги - т. 39 и т. 
40 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

42. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД По т. 1.2: Считаме, че разглежданата разпоредба не отговоря в пълнота 
на разпоредбата на чл. 106, т. 11 от ЗЕС, поради което следва да бъде 
преработена и в нея бъде добавен срок за достигане на ефективно 
ползване на ограничения ресурс в случаите, когато разрешението не е 
придобито в резултат на търг или конкурс, където са определени срокове 
и етапи за изграждане на мрежата и за покритие по територия и/или 
население.
Мотиви: Разпоредбата на чл. 106, т. 11 от ЗЕС урежда кумулативно 
датата на започване осъществяването на електронни съобщения и 
срокът за достигане на ефективно ползване на предоставения ограничен 
ресурс. Начинът на формулиране от страна на законодателя не поставя 
съмнения относно волята му – определянето на срока за достигане на 
ефективното ползване е оставен в оперативната самостоятелност на 
КРС, но не и обстоятелството дали това определяне да присъства или не 
в издаденото разрешение.

Приема 
се по 

принцип

Сроковете са посочени в Приложение 2 (за 
обществените мрежи).

Предлагаме в т. 1 “Разрешението дава право на предприятието” да се 
добави нова т. 1.3, както следва: 
“1.4. В случай, че КОМИСИЯТА преразпределя или променя 
разпределението на ограничения ресурс - радиочестотен спектър, 
Предприятието има право да:
1.4.1 да бъде уведомено с поне 1-месечно предизвестие;
1.4.2. да получи за ползване равностоен радиочестотен спектър, който да 
позволява предоставянето на същите или подобни електронни 
съобщителни услуги;
1.4.3. да разполага с достатъчен срок за преминаване към новия 
радиочестотен спектър без това да попречи на  функционирането на 
МРЕЖАТА и на предоставяните чрез нея електронни съобщителни услуги
от страна на Предприятието.
Мотиви: Предложената разпоредба се съдържа в действащата лицензия 
на “Космо България Мобайл” ЕАД за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от 
неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” в обхват 26 
GHz  с национално покритие (т. 2.7). 

"КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

Не се 
приема

Чл. 115 от ЗЕС регламентира възможностите за 
изменение и допълнение на разрешението от страна на 
КРС. В тези хипотези на изменение на разрешението 
предприятието задължително се уведомява и се 
изисква становището му по изменението в 14-дневен 
срок. Съгласно разпоредбата на чл. 115 от ЗЕС е 
налице разписана процедура с фиксиран срок.  

43.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

В тази посока е и предвидената възможност в разпоредбата на чл. 115 от 
ЗЕС, в която е посочено, че КРС може да измени или допълни 
разрешение по собствена инициатива, като на предприятията е дадена 
възможност да изразят становище във връзка с промените. 
Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Директивата също предвижда, че 
държавите-членки гарантират, че правата за използване на ограничен 
ресурс могат да бъдат променени единствено при наличие на обективни 
основания и по пропорционален начин, като в този случай се изпраща 
уведомление за намерението да се въведат промени на 
заинтересованите страни, включително ползватели, да бъде предоставен 
достатъчен срок за изразяване на становища по предложените промени, 
който е не по-кратък от четири седмици, освен при изключителни 
обстоятелства. Не на последно място следва да се отбележи, че 
разпоредба, подобна на предложената по-горе не се съдържа в 
проектите на нормативни административни актове и в приетите и 
обнародвани такива, регламентиращи осъществяването на електронни 
съобщения (Общи изисквания; Технически изисквания).

44. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Нова т. 1.5: „1.5. Да изгражда и поддържа мрежата чрез договор с 
подизпълнители. В този случай ПРЕДПРИЯТИЕТО носи цялата 
отговорност за действията на подизпълнителите и по никакъв начин не е 
освободено от отговорността по изпълнение на условията на 
РАЗРЕШЕНИЕТО.”
Мотиви: На становище сме, че това право е от изключително значение за 
всяко едно предприятие, което ще получи разрешение за осъществяване 
на този вид електронни съобщения. Предложената разпоредба 
съответства на разпоредбата на т. 3.5. от приложимата Индивидуална 
лицензия № 115-03219/06.12.2005 г., която както посочихме по-горе е 
придобита в условия на тръжна процедура и следователно КРС би 
следвало да гарантира правата дадени с нея и в проекта на разрешение.

Не се 
приема

Няма го като изрично условие в чл. 106. Правата и 
задълженията по издаденото разрешение обвързват 
само предприятието и не се отнасят до трети лица и 
взаимоотношенията им с предприятието.

Нова т. 1.6: „1.6. В случай че КОМИСИЯТА преразпределя или промени 
разпределението на радиочестотния спектър, тя:
а) Уведомява ПРЕДПРИЯТИЕТО с поне 45-дневно предизвестие;
б) Предоставя за ползване равностоен радиочестотен спектър, който 
позволява осъществяването на електронни съобщения по 
РАЗРЕШЕНИЕТО;
в) Предоставя на ПРЕДПРИЯТИЕТО достатъчен срок за преминаване 
към новия радиочестотен спектър без смущаване в непрекъснатото 
функциониране на електронните съобщителни услуги, предоставени на 
абонатите на ПРЕДПРИЯТИЕТО.”

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД Чл. 115 от ЗЕС регламентира възможностите за 
изменение и допълнение на разрешението от страна на 
КРС. В тези хипотези на изменение на разрешението 
предприятието задължително се уведомява и се 
изисква становището му по изменението в 14-дневен 
срок. Съгласно разпоредбата на чл. 115 от ЗЕС е 
налице разписана процедура с фиксиран срок.  

Не се 
приема

45.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

Мотиви: Предложението по-горе пресъздава условието на т. 2.6. от 
приложимата Индивидуална лицензия № 115-03219/06.12.2005 г. На 
становище сме, че така разписан текстът създава условия за 
прозрачност, предсказуемост и стабилност за предприятията с оглед 
инвестициите, необходими за изграждане на мрежите. Не на последно 
място следва да се отбележи, че по отношение на Мобилтел и 
придобиването на посочената лицензия от дружеството – същата е 
получена в следствие на проведена и спечелена тръжна процедура. 
Условията на лицензията са били част от тръжните книжа, с които 
Мобилтел се е съгласил при участието си в търга. Нещо повече, следва 
да бъде погледнато и от страна на държавата, в лицето на КРС – това са 
ангажименти поети от държавата срещу получената от нея тръжна сума.

ПО Т. 2
46. ДАИТС Към т. 2 да се добави нова подточка, свързана с изпълнение на поетите 

задължения при условията на конкурс или търг.
Приема 
се по 

принцип

Отразено е в т. 2.3.

Предлагаме да се създаде нова т. 2.1.а, както следва: “2.1а. Да използва 
индивидуално определения ограничен ресурс, като: 
2.1а.1. ползва за изграждане на мрежата си първите (N-1) канала по 28 
MHz в двата предоставени му дуплексно спрегнати честотни блока; 
2.1а.2. не ползва за изграждане на мрежата си каналите с най-висок 
номер, които се оставят като защитни ленти и в двата предоставени му 
блока, при спазване на ограниченията за маската за границите на 
честотните блокове по Приложение № 1 към т. 1.1. и т. 2.1. 
2.1а.2. планира МРЕЖАТА си така, че да не се налага координация от 
страна на КОМИСИЯТА с други Предприятия, работещи в съседни 
честотни блокове. В случай на предизвикване на смущения в мрежа на 
друго Предприятие, ползващо съседен честотен блок, 
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТкоординира проблемните участъци на МРЕЖАТА си с 
другото предприятие. При непостигане на съгласие КОМИСИЯТА изменя 
разрешението, като определя ограничение за използване само на едната 
от поляризациите в каналите, съседни на защитните ленти между 
честотните блокове на двете предприятия.”

Предложените изисквания се съдържат в Приложение 
1.

Приема 
се по 

принцип

"КОСМО 
БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ" ЕАД

47.
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

Мотиви: “Космо България Мобайл” ЕАД притежава индивидуална 
лицензия № 115А-03368/30.01.2007 г.. за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от 
неподвижната радиослужба от вида “точка към много в обхват 26 GHz с 
национално покритие. В този смисъл, моля да имате предвид, че в 
издадената ни индивидуална лицензия се съдържат редица изисквания, 
свързани с използването на ограничения ресурс – радиочестотен 
спектър, които не са намерили отражение в Проекта. Считаме, че 
посочените в т. 2 от цитираната по-горе лицензия не могат да намерят 
място в Приложение № 2 към т. 2.3. от Проекта защото не представляват 
задължения, поети в процедура по издаване на разрешението 
(лицензията), тъй като предприятията получиха индивидуални лицензии 
за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежи от вида “точка към 
много точки” в обхват 26 GHz без провеждане на състезателна 
процедура.

48. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Нова т. 2.2: „2.2. Да планира мрежата си така, че да не се налага 
координация с други предприятия, работещи в съседни ленти. В случай 
на възникване на взаимни смущения, ПРЕДПРИЯТИЕТО координира 
проблемните участъци на мрежата си с другото предприятие. При 
непостигане на съгласие, КОМИСИЯТА определя на двете предприятия 
оставане на защитни ленти, включени в предоставените им честотни 
блокове или прилага други ограничения, за да се осигури съответствие с 
изискванията на действащите нормативни актове.”
Мотиви: Предложеният текст съответства на т. 2.4. от приложимата 
Индивидуална лицензия № 115-03219/06.12.2005 г., като мотивите за 
включването му са същите като за новата т. 1.5.

Приема 
се по 

принцип

Предложените изисквания се съдържат в Приложение 
1.

49. "ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ" ЕАД

Тъй като предложения проект на Разрешение би следвало да се отнася и 
за мрежите изграждащи се при условията на индивидуални лицензии в 
обхват 26 GHz. Ви моля да имате предвид, че същите  са издадени без 
провеждането на конкурс или търг и поради това предлагаме следното 
съдържание на т. 2.3:
” Да спазва параметрите, при които се осигурява ефективно използване 
на спектъра и изисквания за покритие, съгласно Приложение 2.”

Приема 
се по 

принцип

Предложението е отразено в Приложение 1.
Следва да се има предвид, че по отношение 
издаването на индивидуални лицензии за 
осъществяване на далекосъобщения чрез мрежи от 
вида “точка към много точки” в обхват 26 GHz беше 
проведена тръжна процедура, като в нейните рамки не 
се достигна до наддаване от страна на участниците и 
търгът приключи с издаване на индивидуални лицензии. 
Т.е налице бяха задължения, поети от участниците в 
процедурата. 
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

По т. 2.5 в случаите, когато се издава разрешение за осъществяване на 
обществени електронни съобщения, предлагаме текста да добие 
следната редакция:
„2.5. (1) При необходимост да осигурява възможност мрежата по т. 2.1. да 
се използва при кризи, при въвеждане на режим „ военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, 
както и за защита на националната сигурност. Задълженията, 
изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при 
кризи ,Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
Закона за електронните съобщения.
(2) При възложени военновременни задачи на предприятието, то 
използва и подържа в готовност електронната съобщителна мрежа за 
осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за 
управление при кризи и при въвеждане на режим „военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, по 
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятието изпълнява 
задълженията предвидени в чл. 301, ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения.”

51. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД По т. 2.5 от Проекта Предлагаме разглежданата точка да бъде 
преработена в светлината на т. 8.1. и т. 8.2. от приложимата 
Индивидуална лицензия  № 115-03219/06.12.2005 г.
Мотиви: Следва да бъде споделено, че общото препращане към закона 
за управление при кризи и Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България е крайно неприемливо. Предприятията трябва да 
знаят точно кои задължения и ограничения следва да съблюдават. С 
предложението ни ще се преодолеят затруднения в практиката по 
отношение на предприятията и най-вече на физически и юридически 
лица с по-малки икономически и правни възможности, за които следва да 
бъдат изяснени не само техническите параметри, но и 
административните и юридически процедури за осъществяване на 
електронни съобщения и изграждане на електронни съобщителни мрежи. 
С оглед обстоятелството, че предложените т. 8.1. и 8.2.  детайлно 
изброяват условията, които следва да се спазват и са коректно 
разписани, предлагаме същите в приложимата редакция, да бъдат 
разписани в Проекта.

Приема 
се по 

принцип

Текстовете са редактирани.

Приема 
се

ДАИТС50.
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ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1
52. ДАИТС Предлагаме Приложение 1 към т. 1.1. и т. 2.1. да добие следната 

редакция:
„Приложение 1 към т. 1.1. и т. 2.1. Основни параметри и срокове на 
електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида 
„точка към много точки”

Не се 
приема

Приложение 1 не съдържа срокове. В т. 1.2. от проекта 
на разрешение е посочен срокът на ползване на 
индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър.

53. "ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ" ЕАД

По Приложение № 1 имаме следното предложение. На първо място, 
заглавието да се промени по следния начин „Технически параметри на 
електронната съобщителна мрежа”-същото се налага с оглед 
разпоредбата на чл. 96, ал. 2  и чл. 97, т.6 от ЗЕС, съгласно които в 
разрешителните се включват технически параметри и то не само 
основни, а по-скоро конкретни, тъй като основните такива по отношение 
на вида електронна съобщителна мрежа са посочени в съответните 
технически изисквания.

Приема 
се

Отразено е във всички разрешения.

Предлагаме при включване на конкретните технически параметри и 
изисквания при изграждане на мрежата и предвиждане на изисквания и 
във връзка с мобилните приложения да бъде посочен, като 
препоръчителен и стандарта IEEE 802.16. Съгласно разпоредбата на чл. 
280, ал. 5 от ЗЕС, във връзка с чл. 7 от Техническите изисквания за 
работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и 
съоръженията, свързани с тях КРС налага задължителното прилагане на 
стандарти и/или спецификации само ако те са определение за 
задължителни в „Официален вестник” на ЕС. От своя стана текста на чл. 
7 говори за приети за приложими стандарти от страна на регулатора. С 
оглед систематичното тълкуване на разпоредбите считаме, че КРС може 
да определя препоръчителни стандарти, като това може да стане и в 
конкретните разрешителни. Същият подход е приложен и от редица 
европейски регулатори, като нап. Ofcom, при изменение на 
индивидуалната лицензия на Broadband е посочил, че същата се 
изгражда съгласно IEEE 802.16, същото важи и за ComReg, 
като и за Италианския регулатор при формулиране на лицензионните 
параметри при предстоящото проведжадне на търгове в обхвата 3,4-3,6 
GHz. Унгарският регулатор при определяне на своята позиция за 
използването на спектъра в посочените параметри също се позовава на 
IEEE 802.16. Конкретизирането на препоръчителен стандарт ще позволи 
на  предприятията изграждащи WIMAX мрежи да използват ефективно, 
предоставени им спектър и да създадат условия за ползване на 
разнообразни услуги от потребителите.

54. "ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ" ЕАД

Приема 
се по 

принцип

Стандартите, съответстващи на работата на този вид
мрежа са записани в Приложение 1 към разрешението.
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55. ДАИТС Считаме за необходимо в наименованието на проекта да се уточни, че 
разрешението се издава за осъществяване на обществени електронни 
съобщения и за осъществяване на електронни съобщения за собствени 
нужди.

Приема 
се по 

принцип

Разграничението е направено в т. 1.1. от проекта.

ПО Т. 1
56. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД При съобразяване с обстоятелството, че разрешението за разглеждания 

в настоящия раздел вид мрежа, не се придобива в резултат на проведен 
търг или конкурс за т. 1.2 считаме, че разглежданата разпоредба не 
отговоря в пълнота на разпоредбата на чл. 106, т. 11 от ЗЕС, поради 
което следва да бъде преработена и в нея бъде добавен срок за 
достигане на ефективно ползване на ограничения ресурс в случаите, 
когато разрешението не е придобито в резултат на търг или конкурс, 
където са определени срокове и етапи за изграждане на мрежата и за 
покритие по територия и/или население.
Мотиви: Разпоредбата на чл. 106, т. 11 от ЗЕС урежда кумулативно 
датата на започване осъществяването на електронни съобщения и 
срокът за достигане на ефективно ползване на предоставения ограничен 
ресурс. Начинът на формулиране от страна на законодателя не поставя 
съмнения относно волята му – определянето на срока за достигане на 
ефективното ползване е оставен в оперативната самостоятелност на 
КРС, но не и обстоятелството дали това определяне да присъства или не 
в издаденото разрешение.

Приема 
се по 

принцип

Сроковете са посочени в Приложение 2.

ПО Т. 2
57. ДАИТС Към т. 2 да се добави нова подточка, свързана с изпълнение на поетите 

задължения при условията на конкурс или търг.
Не се 
приема

Разрешение за този вид мрежа не се предоставя при 
условията на конкурс или търг.

По т. 2.4. в случаите, когато се издава разрешение за осъществяване на 
обществени електронни съобщения, предлагаме текста да добие 
следната редакция:
„2.4. (1) При необходимост да осигурява възможност мрежата по т. 2.1. да 
се използва при кризи, при въвеждане на режим „ военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, 
както и за защита на националната сигурност. Задълженията, 
изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при 
кризи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
Закона за електронните съобщения.

ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ОТ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА РАДИОСЛУЖБА

ДАИТС58. Приема 
се
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(2) При възложени военновременни задачи на предприятието, то 
използва и подържа в готовност електронната съобщителна мрежа за 
осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за 
управление при кризи и при въвеждане на режим „военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, по 
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятието изпълнява 
задълженията предвидени в чл. 301, ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения.”

59. "МОБИЛТЕЛ" ЕАД Да се създаде нова т. 2.5 на становище сме, че в разрешенията 
задължително следва да бъдат разработени правила за прихващане на 
електронни съобщения. Условията на приложимите типови индивидуални 
лицензии за GSM и UMTS, и по специално тези по т. 27, респективно – т. 
24 детайлно развиват правилата и условията за осъществяване на 
прихващане по предходния режим, които биха могли да намерят 
приложение и към настоящия случай.

Не се 
приема

В чл. 106 от ЗЕС не се съдържат разпоредби относно 
условия и правила за осъществяване на прихващане на 
електронни съобщения.
Прихващането на електронни съобщения не се отнася 
само до предоставянето на мобилна гласова услуга. В 
този смисъл не е допустимо текстове от  типовите 
индивидуални лицензии (GSM, UMTS) да бъдат 
разписани в разрешенията. Освен това следва да се 
има предвид, че прихващащите интерфейси, осигурени 
от предприятията и спецификациите на техническите 
съоръжения и интерфейси ще бъдат посочени в 
наредба за изискванията към прихващащите 
интерфейси при осъществяване на електронни 
съобщения, издадена от министъра на вътрешните 
работи по чл. 305 от ЗЕС.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1
60. ДАИТС Предлагаме Приложение 1 към т. 1.1. и т. 2.1. да добие следната 

редакция:
„Приложение 1 към т. 1.1. и т. 2.1: Основни параметри и срокове на 
електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба”.

Не се 
приема

Приложение 1 не съдържа срокове. В т. 1.2. от проекта 
на разрешение е посочен срокът на ползване на 
индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър.

ПО Т. 1
61. ДАИТС В т. 1.1 изразът „в град” да бъде заменен с „на територията на”. Приема 

се
62. ДАИТС В т. 1.3 изразът „същото населено място, за което” да се замени с 

„същият териториален обхват, за който”.
Приема 

се

ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА НАЗЕМНО АНАЛОГОВО/ ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ 

(ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ)
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ПО Т. 2
63. ДАИТС В т. 2.1 изразът „радио-/телевизионна предавателна станция” да бъде 

изписан в множествено число.
Приема 
се по 

принцип

Предложението ще се отрази в разрешенията на 
предприятията с национални мрежи.

64. ДАИТС В т. 2.3 изразът „съгласно приложение 2” да бъде заменен с „посочени в 
Приложение 2”, като преди него се постави запетая.

Не се 
приема

Изразът е аналогичен с останалите разрешения.

По т. 2.5 в случаите, когато се издава разрешение за осъществяване на 
обществени електронни съобщения, предлагаме текста да добие 
следната редакция:
„2.5. (1) При необходимост да осигурява възможност мрежата по т. 2.1. да 
се използва при кризи, при въвеждане на режим „ военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, 
както и за защита на националната сигурност. Задълженията, 
изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при 
кризи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
Закона за електронните съобщения.
(2) При възложени военновременни задачи на предприятието, то 
използва и подържа в готовност електронната съобщителна мрежа за 
осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за 
управление при кризи и при въвеждане на режим „военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, по 
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятието изпълнява 
задълженията предвидени в чл. 301, ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения.”

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1
66. ДАИТС Предлагаме Приложение 1 да добие следната редакция:

„Приложение 1: Основни параметри и срокове на електронната 
съобщителна мрежа за наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване.”

Не се 
приема

Приложение 1 не съдържа срокове. В т. 1.2. от проекта 
на разрешение е посочен срокът на ползване на 
индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър.

67. ДАИТС Считаме за необходимо в наименованието на проекта да се уточни, че 
разрешението се издава за осъществяване на обществени електронни 
съобщения и за осъществяване на електронни съобщения за собствени 
нужди.

Не се 
приема

Не може радиоразпръскването да бъде "за собствени 
нужди".

ДАИТС65. Приема 
се

ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА НАЗЕМНО АНАЛОГОВО/ ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ (ИЗДАВАНЕ)
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ПО Т. 2
68. ДАИТС Към т. 2. да се добави нова подточка, свързана с изпълнение на поетите 

задължения при условията на конкурс или търг.
Не се 
приема

Има такава точка.

По т. 2.5 в случаите, когато се издава разрешение за осъществяване на 
обществени електронни съобщения, предлагаме текста да добие 
следната редакция:
„2.5. (1) При необходимост да осигурява възможност мрежата по т. 2.1. да 
се използва при кризи, при въвеждане на режим „ военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, 
както и за защита на националната сигурност. Задълженията, 
изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при 
кризи ,Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
Закона за електронните съобщения.
(2) При възложени военновременни задачи на предприятието, то 
използва и подържа в готовност електронната съобщителна мрежа за 
осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за 
управление при кризи и при въвеждане на режим „военно положение”, 
режим „положение на война” или на режим „извънредно положение”, по 
смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятието изпълнява 
задълженията предвидени в чл. 301, ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения.”
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 1

70. ДАИТС Предлагаме Приложение 1 да добие следната редакция:
„Приложение 1: Основни параметри и срокове на електронната 
съобщителна мрежа за наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване.”

Не се 
приема

Приложение 1 не съдържа срокове. В т. 1.2. от проекта 
на разрешение е посочен срокът на ползване на 
индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър.

71. ДАИТС В наименованието на разрешението накрая да се добави „чрез 
електронна съобщителна мрежа.”

Не се 
приема

В 109, ал. 1 от ЗЕС наименованието на временното 
разрешението е без тази добавка, тъй като са посочени 
4 различни хипотези, при които се издава временно 
разрешение.

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

ДАИТС69. Приема 
се
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72. "ТРАНСАТ" АД Проектът за „Временно разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър” е разработен 
единствено за целите на наземното аналогово / цифрово 
радиоразпръскване на радио- / телевизионни сигнали. По този начин 
силно се ограничава обхвата на раздел VII Временни разрешения от 
Закона за електронните съобщения обн. в Държавен вестник бр. 41 от 
22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г., където са описани случаите при 
които се издават временни разрешителни, но никъде не се конкретизират 
радиослужбите, за които са предназначени. Следователно подобни 
временни разрешителни би трябвало да се използват и от неподвижната 
и подвижната спътникови радиослужби, а при този вид на т. 1.2, т. 2.1, и 
т. 2.2 от проекта за „Временно разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър” това е 
невъзможно. Предлагаме текстовете на изброените точки да се оформят 
по-общо и словосъчетанията свързани с „наземно аналогово / цифрово 
радиоразпръскване на радио- / телевизионни сигнали” да се заменят с 
„празно място”.

Приема 
се

Навсякъде в текста на „Временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър”,  където се среща текст 
свързан с радиослужба радиоразпръскване ще бъде 
заменен с текст за конкретна радиослужба, за която се 
издава временното разрешение.

ПО Т. 1
73. ДАИТС В т. 1.2 да се добави, че разрешението обхваща всички електронни 

съобщителни мрежи и технологии.
Приема 

се
За т. 1.2 правим предложение за добавяне към допустимия териториален 
обхват на селата и курортните комплекси.
С оглед уговорката, че законодателят не поставя изрични изисквания към 
съдържанието и реквизитите на временните разрешения и проектът е 
разработен в светлината на чл. 106 от ЗЕС по analogia legis, бихме 
желали на направим предложение към териториалния обхват да бъдат 
отнесени освен градовете - селата и курортните комплекси.
Мотиви: Курортните комплекси имат характера на селищни образувания 
по смисъла на гл.ІІІ, р.ІІ от Закона за административно-териториалното 
устройство на РБ (ЗАТУРБ) и от тази гледна точка те са съставни 
единици на едно или повече населени места и нямат самостоятелно 
землище. Селата пък са самостоятелни населени места по смисъла на 
ЗАТУРБ. На практика множество събития биват отразявани от 
репортажни станции именно от територията на такива населени места и 
селищни образувания.

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД74. Приема 
се
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№  Предложения Статус Мотиви за неприемане

Доколкото прилагането на разпоредбата на чл. 106 от ЗЕС по отношение 
съдържанието на временните разрешителни е по аналогия, то не би било 
contra lege, ако в случая с временните разрешителни се предвиди 
възможността предприятията да ползват предоставения им ограничен 
ресурс само на територията на съответното населено място или селищно 
образувание. Възприемането на подобно разрешение би преодоляло 
евентуалните опити на предприятия да шиканират с предоставени им от 
КРС права за временно ползване на ресурса на по-широка територия, 
отколкото онази, на която реално имат нужда да осъществяват 
електронни съобщения.

75. ДАИТС В т.т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.4.1 и 1.4.2 преди „или” да се добави „и/…”. Не се 
приема

Законът в чл. 109 не предоставя такава възможност, а 
разделя алтернативно случаите, при които се издава 
временно разрешение.

ПО Т. 2
76. ДАИТС Точка 2.1 да придобие следната редакция:

„2.1. Да осигури ефективно използване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, като изгради електронна 
съобщителна мрежа - радио-/телевизионна предавателна станция с 
местоположение и основни технически параметри и срокове, посочени в 
Приложение 1.”

Приема 
се по 

принцип

Текстът на тази точка е редактиран, а срокът е отразен 
в т. 1.3.

77. ДАИТС Точка 2.2 да бъде изменена , както следва:
„2.2. Да осъществява работата на електронно съобщителната мрежа при 
спазване на технически и експлоатационни условия, посочени в 
Техническите изисквания, издавани от КРС.”

Приема 
се по 

принцип

В текста на тази точка ще бъдат записани техническите 
изисквания за конкретна служба.
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