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

заседанието и допълнителната точка да бъде включена 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 

„АСО ПАНЕМА“ ООД. 

 

1.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 00654/26.06.2008 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 „АСО 

ПАНЕМА” ООД, както следва: 

1.1. Изменя се т. 1.1 от „Условия за 

осъществяване на електронни съобщения“, 

съгласно Приложение 1. 

1.2. Изменя Приложение 1 

„Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа” към Разрешение № 

00654/26.06.2008 г., съгласно Приложение 2 

към настоящото решение. 

1.3.  Изменя Приложение 2 „Размер, 

срокове и начин на заплащане на таксите” 

към Разрешение № 00654/26.06.2008 г., 

съгласно Приложение 3 към настоящото 

решение. 

 

2. Приложенията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 

стават неразделна част от Разрешение № 

00654/26.06.2008 г. 

 

 

2. 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 

 

2.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Издава на „ЕЛЕКТРОМОНТАЖ” АД- 

Румъния Разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения за собствени нужди 
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„ЕЛЕКТРОМОНТАЖ” АД - Румъния. 

 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

подвижна радиослужба – PMR, за срок от 2 

(две) години. 

 

2. Издаването на Разрешението по т. 1 да 

бъде отразено в публичния регистър на 

предприятията, които имат разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър. 

 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

съгласуване на 2 броя Общи условия на 

„МАДРАББИТ“ ЕООД. 

 

 

3.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Съгласува Общи условия на договора с 

потребителите на неуниверсални пощенски 

услуги, предоставяни от „МАДРАББИТ“ 

ЕООД. 

 

2. Съгласува Общи условия на договора с 

потребителите на услугата пощенски 

парични преводи, предоставяна от 

„МАДРАББИТ“ ЕООД.  

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № 16-00-

18/29.12.2020 г. 

 

 

 

 

1.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Предоставя пълен достъп до обществената 

информация, поискана със заявление с вх. № 

16-00-18/29.12.2020 г. от СДРУЖЕНИЕ 

„СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ЗА 

ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО“, съгласно 

Приложението към решението. 

 

2. Решението за предоставяне на достъп, 

ведно с копие от информацията да бъдат 

предоставени на СДРУЖЕНИЕ 

„СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ЗА 

ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО“ по 

електронен път на следния адрес на 

електронна поща: aisociety20@gmail.com.  

 

 

mailto:aisociety20@gmail.com
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3. За предоставянето на исканата 

информация по електронен път не се 

заплащат разходи. 

 

 

2. Доклад относно определяне на 

специализирана комисия по чл. 56 от Закона 

за електронните съобщения по искане на 

„ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 

 

 

2.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Определя специализирана комисия в 

състав, съгласно Приложението към 

настоящото решение. 

 

2. Специализираната комисия по т. 1 има за 

задача да проведе процедурата по чл. 56 от 

Закона за електронните съобщения по 

разглеждане на постъпило искане от „Голд 

Телеком България“ АД за даване на 

задължителни указания на „А1 България“ 

ЕАД. 

 

 

3. Доклад относно продължаване срока на 

действие на Разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz и 

1800 MHz за осъществяване на електронни 

съобщения чрез наземна мрежа, 

позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги, издадено на 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” EАД. 

 

 

3.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 01396/08.04.2009 г.  

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 

обхвати 900 MHz и 1800 MHz, за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез наземна мрежа, позволяваща 

предоставянето на електронни съобщителни 

услуги, издадено на „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” EАД, както следва:  

            1.1 Изменя т. 1.2. от „Условия на 

Разрешението” съгласно Приложение I към 

настоящото решение, както следва: „Да 

ползва индивидуално определения 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

срок до 23.01.2031  г.”. 

           1.2 Изменя Приложение 2 „Размер, 

срокове и начин на заплащане на таксите” на 

разрешение № 01396/08.04.2009 г. съгласно 

Приложение II към настоящото решение. 

 

2. Приложенията по т. 1, 1.1 и 1.2 стават 

неразделна част от Разрешение № 

01396/08.04.2009 г.    
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3. Разпорежда предварително изпълнение на 

решението. 

 

 

4. Доклад относно Проект на Индикативен 

план за международната дейност на КРС 

през 2021 г. 

 

 

4.1 Комисията единодушно реши: 

 

1.Одобрява доклад относно проект на 

Индикативен план за международната 

дейност на КРС през 2021 г. 

 

2.Приема Индикативен план за 

международната дейност на КРС през 2021 

г. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

 

 

 

 

1. Доклад относно съгласуване на проект на 

Решение на Министерския съвет за 

бюджетната процедура за 2022 г. и 

материалите към него. 

 

 

1.1 Комисията единодушно реши: 

 

Съгласува без бележки и предложения 

проект на Решение на Министерския съвет 

за бюджетната процедура за 2022 г. и 

материалите към него. 

 

 

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: _________ 

(Камелия Иванова) 


