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

заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 

 

 

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 

"ГАРД ЕЙЧ ЕМ ЕС" ЕАД. 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 

00833/31.07.2008 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 „ГАРД ЕЙЧ ЕМ ЕС“ ЕАД, 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 

15.12.2036 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите“ на 

Разрешение № 00833/31.07.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

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

неразделна част от Разрешение № 

00833/31.07.2008 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 

"УНИКС" ЕООД. 

 

 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 

00783/31.07.2008 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 „УНИКС“ 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 

15.08.2036 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите“ на 

Разрешение № 00783/31.07.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

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

неразделна част от Разрешение № 

00783/31.07.2008 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 

"РС КОНСУЛТ" ЕООД. 

 

 

 

3. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 

00706/17.07.2008 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 „РС КОНСУЛТ“ 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 

21.07.2041 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите“ на 

Разрешение № 00706/17.07.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

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

неразделна част от Разрешение № 

00706/17.07.2008 г. 

 

 

4. 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.  

 

4. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя и допълва Разрешение № 01398-

118/25.06.2020 г. 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”, 

издадено на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 
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както следва: 

1.1. Изменя  Приложение 1 „Технически 

параметри на електронната съобщителна 

мрежа” към Разрешение № 01398-

118/25.06.2020 г., съгласно Приложение 1 

към решението. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 01398-118/25.06.2020 г., 

съгласно Приложение 2 към решението. 

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

неразделна част от Разрешение № 01398-

118/25.06.2020 г. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № 16-00-

6/23.02.2021 г. от С. А. 

 

 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Предоставя пълен достъп до 

обществената информация, поискана със 

заявление с вх. № 16-00-6/23.02.2021г., а 

именно до следното: Актуализиран списък 

за 2020 г. на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на Комисия за 

регулиране на съобщенията, както и 

форматите, в които е достъпна. 

2. Мястото, където е публикувана същата е: 

интернет страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията, - www.crc.bg, 

сектор „За нас”, Секция „Достъп до 

информация”. 

3. Решението да бъде предоставено на С.А.  

по електронен път, на посочения в 

заявлението адрес на електронна поща. 

4. За предоставянето на исканата 

информация по електронен път не се 

заплащат разходи. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crc.bg/
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2. Доклад относно отчет за изпълнението на 

програмния бюджет на Комисията за 

регулиране на съобщенията към 31.12.2020 г. 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Одобрява доклад относно отчет за 

изпълнението на програмния формат на 

бюджет на Комисията за регулиране на 

съобщенията към 31.12.2020 г. 

2. Да бъдат предприети действията 

съгласно предложението към доклада по т. 

1. 

 

 

3. Доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2020 г. за оценка на 

трансграничните прониквания в обхватите за 

УКВ радио - и телевизионно разпръскване на 

територията на Република България. 

 

 

 

3. Комисията единодушно реши: 

 

1. Одобрява доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2020 г. за оценка на 

трансграничните прониквания в обхватите 

за УКВ радио- и телевизионно 

разпръскване на територията на Република 

България. 

2. Да бъдат предприети действия съгласно 

доклада по т. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Обсъждане и приемане на решения за 

издаване на три Разрешения за ползване на 

радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz. 

 

1. Точката се отлага. 

  

 

2. Доклад относно удължаване на срока за 

подаване на годишен отчет на дейността през 

2020 г. на предприятията, притежаващи към 

31.12.2020 г. регистрация в Комисия за 

регулиране на съобщенията за намерение да 

осъществяват обществени електронни 

съобщения. 

 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Одобрява доклад относно удължаване на 

срока за подаване на годишен отчет на 

дейността през 2020 г. на предприятията, 

притежаващи към 31.12.2020 г. регистрация 

в Комисия за регулиране на съобщенията  

за намерение да осъществяват обществени 

електронни съобщения.   
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2. Да се публикува съобщение на 

страницата на Комисия за регулиране на 

съобщенията в интернет за удължаване на 

срока за подаване на годишния отчет за 

2020 г. през електронната система за онлайн 

въпросници до 31-ви март 2021 г. 

 

 

 

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) 


