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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 12 

 

 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

 

 

проведено неприсъствено на 10 март 2021 година 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 

Анна Хаджиева  - Член на КРС 

Ердинч Хайрула - Член на КРС  

Илия Христозов - Член на КРС  
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Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседанието. 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 

   

 

1. Доклад относно приключване на 

процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за издаване на Разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 

обхват 3,6 GHz за осъществяване на 

електронни съобщения чрез наземна мрежа, 

позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги (режим на работа TDD), 

с национално покритие. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Обявява за приключена процедура за 

провеждане на търг с тайно наддаване за 

издаване на Разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез наземна мрежа, позволяваща 

предоставяне на електронни съобщителни 

услуги (режим на работа TDD), с 

национално покритие, обявен с Решение № 

36 от 28 януари 2021 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, поради това че 

броят на подадените заявления е равен на 

броя на разрешенията, които са предмет на 

решението. 

 

2. Решението да се обнародва в “Държавен 

вестник” и да се публикува на Интернет 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

 

1.2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Одобрява доклад относно приключване 

на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за издаване на Разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

в обхват 3,6 GHz за осъществяване на 

електронни съобщения чрез наземна мрежа, 

позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги (режим на работа 

TDD), с национално покритие. 
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2. На „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД, „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

да бъдат издадени Разрешения за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 

GHz за осъществяване на електронни 

съобщения чрез наземна мрежа, 

позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги със срок 20 (двадесет) 

години. 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               (Председател на КРС) 

 

2. Кристина Хитрова  ____________ 

                          (Зам -председател на КРС) 

 

3. Анна Хаджиева               ____________ 

                                           (Член на КРС) 

 

4. Ердинч Хайрула               ____________ 

                                                             (Член на КРС) 

 

 

5. Илия Христозов                            ____________         

                              (Член на КРС) 

 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


