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

гласуване проекта на дневен ред и допълнителна точка. 

 

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

заседаниетo и допълнителната точка да отпадне за разглеждане. 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Балчик след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Балчик след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Несебър след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Несебър след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Севлиево след решение на Съвета за 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Севлиево след решение на Съвета за 

електронни медии. 
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електронни медии. 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Обзор след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Обзор след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Горна Оряховица след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Горна Оряховица след решение на Съвета 

за електронни медии. 

  

6. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Мадан след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Мадан след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

7. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Силистра след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

 

7. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Силистра след решение на Съвета за 

електронни медии. 
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8. 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 за 

собствени нужди чрез електронна 

съобщителна мрежа от подвижна 

радиослужба – PMR, издадено на „ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 

8. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение 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. 

 

 

9. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване 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, на „СТРОНГ 

СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД. 

 

 

9. Комисията единодушно приема решение 

за издаване 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, на 

„СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД. 

 

10. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване 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, на 

„СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД. 

 

 

10. Комисията единодушно приема решение 

за издаване 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, на 

„СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД. 

 

11. 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. 

 

11. 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. 
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РАЗДЕЛ Б 

 

 

1.  Доклад относно събиране на 

информация за развитието на 

широколентовия достъп до интернет в 

България към 01.07.2020 г. 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което предприятията, посочени 

в Приложение № 1 към решението, да 

предоставят на Комисията за регулиране на 

съобщенията информацията, съгласно 

Приложение № 2 към решението. 

 

1.2.  Информацията по т. 1.1. трябва да бъде 

актуална към 01.07.2020 г. 

 

1.3. Информацията по т. 1.1. да бъде 

предоставена в Комисията за регулиране на 

съобщенията в срок до 16.09.2020 г. чрез 

информационната система на Комисията за 

регулиране на съобщенията за on-line 

попълване и приемане на въпросници. 

 

1.4.  Предприятията по т. 1.1. следва 

изрично да определят за всеки отделен 

случай коя част от предоставяната 

информация представлява търговска тайна. 

 

1.5.  Разпорежда предварително изпълнение 

на решението. 

  

 

2. Доклад относно изменение и допълнение 

на Технически изисквания за работа на 

електронни съобщителни мрежи от 

радиослужби неподвижна-спътникова, 

подвижна-спътникова и съоръженията, 

свързани с тях. 

 

2.1. Комисията единодушно приема проект 

на решение за изменение и допълнение на 

Технически изисквания за работа на 

електронни съобщителни мрежи от 

радиослужби неподвижна-спътникова, 

подвижна-спътникова и съоръженията, 

свързани с тях. 

 

2.1.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по 

т.2.1. заедно с мотивите за изготвянето му 

да се публикуват на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

Интернет. Съобщение за откриване на 

процедурата да се публикува в един 

национален ежедневник.  
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2.1.2. Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществено 

обсъждане на проекта по т. 2.1. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Кристина Хитрова                               ____________ 

                          
(Зам -Председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Анна Хаджиева                             ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Ердинч Хайрула                            ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 

 


