
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 
 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС - 
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА 
НАЗЕМНО АНАЛОГОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ 

 
 
 

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

На основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Решение № … 
от …. г. на Съвета за електронни медии 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 - Технически параметри на електронната съобщителна мрежа. 
3. Приложение 2 - 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 чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Решение № ........ 
от ...... г. на Съвета за електронни медии 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, наричано по-нататък 
„Предприятието”, 

 

разрешение № ........... от ............. г. за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, 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 електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали на 
територията на град ......................... 

 

1.2. Да ползва индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
за срок до ……..….., считано от …………… 

 

1.3. Да излъчва само програма, лицензирана с индивидуална лицензия № ....... г., 
издадена от Съвета за електронни медии. 

 

1.4. 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” и 
съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията. 

 
2. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 

2.1. Да осигури ефективно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър като изгради и въведе в експлоатация електронна съобщителна 
мрежа - радиопредавателна станция с местоположение и технически параметри, посочени в 
Приложение 1, в срок до шест месеца от предоставянето на ограничения ресурс. 

 

2.2. Да осъществява наземно аналогово радиоразпръскване при спазване на 
технически и експлоатационни условия, посочени в „Технически изисквания за работа на 
електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията 
свързани с тях”. 

 

2.3. 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 2. 

                                            
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.
 

Комисия за регулиране на съобщенията - 3 -
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОННАТА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА 

 
1. Разрешението дава право за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс - радиочестотен спектър, с честота на носещия сигнал на звука: … MHz. 
2. Разрешението дава право да се изгради радиопредавателна станция, която включва 

радиопредавател и антенно-фидерна система със следното местоположение и основни 
параметри: 

 
а) адрес: гр. ………… 

……………..……… 
б) географски координати:  

– северна ширина:  
– източна дължина: 

 
……………… 
……………… 

в) надморска височина на кота терен: …… m 
г) означение на излъчването: 300KF8EHF  
д) максимална честотна девиация: 75 kHz 
е) максимална мощност на изхода на предавателя: до … W 
ж) максимална ефективно излъчена мощност: до … W 
з) антенна система: 

– вид антенен елемент:  
– етажи: 
– азимути на насочване на антенните елементи: 

(съгласно техническите 
характеристики на 
електронната 
съобщителна мрежа, 
минимум 2 етажа) 

и) височина на фазовия център на антенната система над кота 
терен: 

(съгласно техническите 
характеристики на 
електронната 
съобщителна мрежа) 

к) максимална ефективна височина на антенната система: (максимум 500 m) 
л) диаграма на насочено действие на антенната система: насочена / ненасочена 
м) поляризация: вертикална 
н) медианна стойност на интензитета на електромагнитното 

поле на границата на зоната на обслужване: 
 
max ….. dB(µV/m) 

о) код за идентификация (RDS): ……… 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

РАЗМЕР, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ 
НА ТАКСИТЕ 


