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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 

гласуване проекта на дневен ред. 

 

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

заседаниетo. 

 

 

 

   

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕAД. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕAД. 

 

 

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 

"ТЕРАЗИНИ" ЕООД. 

 

 

3. Комисията единодушно приема 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 "ТЕРАЗИНИ" ЕООД. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „ОБЕРОН РАДИО 

МАКС” ЕООД след проведен от Съвета за 

електронни медии конкурс по реда на Закона 

за радиото и телевизията за територията на 

град Трявна и прекратяване на разрешение 

№ 00260-01/31.07.2008 г., издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Трявна. 

 

 

 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване на разрешение № 00260-

01/31.07.2008 г., издадено на „ОБЕРОН 

РАДИО МАКС” ЕООД за град Трявна и 

издаване на разрешение на „ОБЕРОН 

РАДИО МАКС” ЕООД след проведен от 

Съвета за електронни медии конкурс по 

реда на Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Трявна. 

 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „ОБЕРОН РАДИО 

МАКС” ЕООД след проведен от Съвета за 

електронни медии конкурс по реда на Закона 

за радиото и телевизията за територията на 

град Карлово и прекратяване на разрешение 

№ 00263-01/31.07.2008 г., издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Карлово. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване на разрешение № 00263-

01/31.07.2008 г., издадено на „ОБЕРОН 

РАДИО МАКС” ЕООД за град Карлово и 

издаване на разрешение на „ОБЕРОН 

РАДИО МАКС” ЕООД след проведен от 

Съвета за електронни медии конкурс по 

реда на Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Карлово. 

 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

7. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение за предоставяне на 

позиция на геостационарната орбита, 

определена за Република България за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез спътникова система “BULSAT-BSS-

1.2W-W” от  радиослужба 

радиоразпръскване-спътниково на 

„БЪЛГАРИЯ САТ” EАД. 

 

 

7. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение за 

предоставяне на позиция на 

геостационарната орбита, определена за 

Република България за осъществяване на 

електронни съобщения чрез спътникова 

система “BULSAT-BSS-1.2W-W” 

от  радиослужба радиоразпръскване-

спътниково на „БЪЛГАРИЯ САТ” EАД. 

 

 

8. Обсъждане и приемане на решение относно 

заявление на „СТРИЙТ ЕКСПРЕС“ ЕООД за 

издаване на индивидуална лицензия за 

извършване на услугата „пощенски парични 

преводи“. 

 

8. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на индивидуална лицензия за 

извършване на услугата „пощенски 

парични преводи“ на „СТРИЙТ ЕКСПРЕС“ 

ЕООД. 
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РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно регулярно събиране на 

информация във връзка с постъпило искане 

от работна група "Статистика и индикатори" 

към Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения 

(ОЕРЕС). 

 

 

 

1.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което предприятията, посочени 

в Приложение № 1 към решението, да 

предоставят информация, съобразно 

Приложение № 2 към решението. 

 

1.2 Предприятията, посочени в Приложение 

№ 3 към решението, да предоставят 

информация, съобразно Приложение № 4 

към решението.  

 

1.3 Информацията по т. 1.1 и 1.2 следва да 

бъде предоставена в Комисията за 

регулиране на съобщенията в срок до 7 дни 

от получаване на решението по един от 

следните три начина: чрез електронния 

портал на комисията; или на хартиен 

носител и по електронна поща; или на 

електронен носител. 

 

1.4 Предприятията по т. 1.1 и 1.2 следва да 

посочат изрично и писмено коя част от 

предоставяната информация представлява 

търговска тайна. 

 

1.5 Разпорежда предварително изпълнение 

на решението. 

 

 

2. Доклад относно приключила процедура за 

обществено обсъждане на проект на решение 

за изменение и допълнение на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги. 

  

 

2.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което приключва процедура за 

обществено обсъждане на проект на 

решение за приемане на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги. В рамките на 

процедурата не постъпиха становища от 

заинтересовани лица. 

 

2.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което приема окончателно 

решение за приемане на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги. 
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2.3 Решението по т. 2.2 да бъде изпратено за 

обнародване в официалния раздел на 

„Държавен вестник”. 
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2. Кристина Хитрова  ____________ 
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3. Илия Христозов                            ____________         

                              (Член на КРС) 

 

4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
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(Камелия Иванова) 


