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Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседанието. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 

РАЗДЕЛ А   

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на 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 - PMR, издадено на 

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" 

ЕООД. 

 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 

00058/21.02.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

- радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения за собствени 

нужди чрез електронна съобщителна мрежа 

от подвижна радиослужба - PMR, издадено 

на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

ЕООД, както следва: 

1.1. Изменя т. 1.2. от „Условия за 

осъществяване на електронни съобщения”, 

съгласно Приложение 1 към решението, 

както следва: „Да ползва индивидуално 

определения ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за срок до 

08.06.2024 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 00058/21.02.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

2. Приложенията по т. 1.1., и т. 1.2. от 

решението стават неразделна част от 

Разрешение № 00058/21.02.2008 г. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на 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 - PMR, издадено на 

"АЛФА-СОТ-КАРЛОВО" ООД. 

 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 

00914/18.08.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

- радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения за собствени 

нужди чрез електронна съобщителна мрежа 

от подвижна радиослужба - PMR, издадено 

на „АЛФА-СОТ-КАРЛОВО“ ООД, както 

следва:  

1.1. Изменя т. 1.2. от „Условия за 

осъществяване на електронни съобщения”, 

съгласно Приложение 1 към решението, 

както следва: „Да ползва индивидуално 

определения ограничен ресурс - 
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радиочестотен спектър за срок до 

01.08.2031 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите“ на 

Разрешение № 00914/18.08.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

2. Приложенията по т. 1.1. и т. 1.2. стават 

неразделна част от Разрешение № 

00914/18.08.2008 г.  

  

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на 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 – PMR, издадено на 

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД. 

 

 

3. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 

00956/18.08.2008 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс-

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения за собствени нужди 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

подвижна радиослужба - PMR, издадено на 

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, 

както следва: 

1.1. Изменя т. 1.2. от „Условия за 

осъществяване на електронни съобщения”, 

съгласно Приложение 1 към решението, 

както следва: „Да ползва индивидуално 

определения ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за срок до 

20.12.2036 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 00956/18.08.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

2. Приложенията по т. 1.1. и т. 1.2. от 

решението стават неразделна част от 

Разрешение № 00956/18.08.2008 г. 

 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на 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 – PMR, издадено на 

"АНАСТАС ДЕЛЧЕВ" ЕООД. 

 

 

4. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 00477-

02/03.02.2011 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

- радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения за собствени 

нужди чрез електронна съобщителна мрежа 

от подвижна радиослужба - PMR, издадено 

на „АТАНАС ДЕЛЧЕВ“ ЕООД, както 

следва: 

1.1. Изменя т. 1.2. от „Условия за 

осъществяване на електронни съобщения”, 
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съгласно Приложение 1 към решението, 

както следва: „Да ползва индивидуално 

определения ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за срок до 

01.08.2026 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

разрешение № 00477-02/03.02.2011 г., 

съгласно Приложение 2 към решението. 

2. Приложенията по т. 1.1. и т. 1.2. от 

решението стават неразделна част от 

разрешение № 00477-02/03.02.2011 г. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно процедура по обществени 

консултации относно перспективите и 

условията за ползване на свободния ресурс в 

радиочестотен обхват 26 GHz. 

 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Приема резултатите от проведените 

обществени консултации относно 

перспективите и условията за ползване на 

свободния ресурс в радиочестотен обхват 

26 GHz. 

2. Нови обществени консултации за 

установяване на интереса на предприятията 

за придобиване на радиочестотен спектър в 

обхват 26 GHz да бъдат планирани до края 

на 2022 г. 

3. Постъпилите становища, ведно с 

решението и мотивите към него да бъдат 

публикувани на страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет. 

 

 

2. Доклад относно участие на Комисията за 

регулиране на съобщенията в 53-та Генерална 

асамблея на Групата на независимите 

регулатори (IRG) и 46-то Пленарно заседание 

на Съвета на регулаторите на Органа на 

европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (BEREC) и 

Пленарно заседание на Управителния съвет 

на Службата на BEREC. 

 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Одобрява доклад относно участие на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

53-та Генерална асамблея на Групата на 

независимите регулатори (IRG), 46-то 

Пленарно заседание на Съвета на 

регулаторите на Органа на европейските 

регулатори в областта на електронните 

съобщения (BEREC) и Пленарно заседание 

на Управителния съвет на Службата на 

BEREC. 
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2. Приема позиция на Комисията за 

регулиране на съобщенията за 53-та 

Генерална асамблея на IRG, 46-то Пленарно 

заседание на Съвета на регулаторите на 

BEREC и Пленарно заседание на 

Управителния съвет на Службата на 

BEREC, съгласно доклада по т. 1. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

3. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

4. Илия Христозов                            ____________         

                              
(Член на КРС)

 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


