
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 
 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС - 
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР В ОБХВАТ ….. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ НАЗЕМНА МРЕЖА, ПОЗВОЛЯВАЩА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ 
 
 
 

№ ............... / .............. г. 
 
 
 

На основание ......... от Закона за електронните съобщения и свое Решение № ........ 
от ............. г., 

Комисията за регулиране на съобщенията ИЗДАВА настоящото разрешение на 
 
 
 

„.....................................” .... 
със седалище и адрес на управление: гр. ..............., ..........,1 

ЕИК/код по БУЛСТАТ ..........................2 

 
 
 
 
 
 
 
Разрешението се състои от: 
1. Условия за осъществяване на електронни съобщения. 
2. Приложение 1 - Предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър. 
3. Приложение 2 - Задължения, поети в процедурата по издаване на разрешението. 
4. Приложение 3 - Размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................. 
(д-р ВЕСЕЛИН БОЖКОВ) 

                                             
1 За лица без ЕИК или код по БУЛСТАТ 
2 код по БУЛСТАТ - за лица, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г. по реда на 
Закона за търговския регистър 



„..........................” ......... Разрешение № ...... /......... г.
 

Комисия за регулиране на съобщенията - 2 -
 

На основание ........ от Закона за електронните съобщения и свое Решение № ........... 
от ............. г., 

Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „Комисията”, 
ИЗДАВА на 
 
„............................” ............, със седалище и адрес на управление: гр. 

...................................................,3 ЕИК/код по БУЛСТАТ .................,4 наричан/о/ по-нататък 
„Предприятието”  

 
разрешение № ......... от .............г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс - радиочестотен спектър в обхват ......... за осъществяване на електронни съобщения 
чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги, 
наричано по-нататък „Разрешението” при следните 

 
УСЛОВИЯ  

 
1. РАЗРЕШЕНИЕТО ДАВА ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 
1.1. Да ползва индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 

посочен в Приложение 1, за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, 
позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги, на територията на Република 
България. 

 
1.2. Да ползва индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

за срок от ……… (……………..) години, считано от …………….. г. 
 
1.3. Да прехвърли правото за ползване на индивидуално определения ограничен 

ресурс - радиочестотен спектър, предоставено с настоящото Разрешение само след 
предварително разрешение на Комисията съгласно „Правила за условията и реда за 
прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс”. 

 
2. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 
2.1. Да осигури ефективно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър като изгради и въведе в експлоатация наземна мрежа на територията 
на Република България. 

 
2.2. Да предоставя на Комисията два пъти годишно (съответно към 30 май и 30 

ноември на текущата година) списък с местонахождението и параметрите на всяка от 
въведените в Мрежата базови станции с усвоения индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър и вида на използваната технология. 

 
2.3. Да осъществява електронни съобщения при спазване на условията, посочени в 

„Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги”. 

 
2.4. Да изпълни задълженията поети в проведената процедура по издаване на 

разрешението, съгласно Приложение 2. 
 
2.5. Да заплаща такси за предоставяне и ползване на индивидуално определения 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър по т. 1.1. в размер и срокове, посочени в 
Приложение 3. 

 
3 За лица без ЕИК или код по БУЛСТАТ 
4 код по БУЛСТАТ - за лица, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г. по реда на 
Закона за търговския регистър 



„..........................” ......... Разрешение № ...... /......... г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПРЕДОСТАВЕН ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС - 

РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР 
 

1. Комисията предоставя за ползване от Предприятието следния индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за предаване от мобилни крайни 
устройства към базови станции: 

 хххх – хххх MHz (общо хх MHz) на територията на Република България. 
 
2. Комисията предоставя за ползване от Предприятието следния индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за предаване от базови станции към 
мобилни крайни устройства: 

 хххх – хххх MHz (общо хх MHz) на територията на Република България. 
 
3. Предприятието 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, 
Предприятието координира проблемните участъци на мрежата си с другото предприятие. 
При непостигане на съгласие, Комисията изменя Разрешението, като определя ограничения 
за използването на граничните канали на съседните честотни блокове на двете предприятия. 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОЕТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗДАВАНЕ 

 НА РАЗРЕШЕНИЕТО 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

РАЗМЕР, СРОКОВЕ И НАЧИН НА 
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ 


