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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 

„ЧАР ТАКСИ” ООД. 

 

 

 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 00208/29.04.2008 

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 „ЧАР 

ТАКСИ“ ООД, 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 

06.09.2041 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 00208/29.04.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

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

решението стават неразделна част от 

Разрешение № 00208/29.04.2008 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 „ВИП 

СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 

 

 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

1. Издава на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД 

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, за срок от 2 

(две) години. 

2. Издаването на Разрешението по т. 1. да 
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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 

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 

“ПАРАДОКС” ЕООД. 

 

 

3. Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 00849/18.08.2008 

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 

„ПАРАДОКС“ 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 

28.06.2036 г.”. 

1.2. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 00849/18.08.2008 г., съгласно 

Приложение 2 към решението. 

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

решението стават неразделна част от 

Разрешение № 00849/18.08.2008 г. 

 

 

4. Обсъждане и приемане на решения за 

изменение на 2 броя Разрешения за 

предоставяне на позиция на геостационарната 

орбита, определена за Република България за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез спътникова система и 2 броя Разрешения 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез интегрирана мобилна спътникова 

система. 

 

 

 

4.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 02136/02.06.2016 

г. за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез интегрирана мобилна спътникова 

система, издадено на ЕКОСТАР МОБАЙЛ 

ЛИМИТЕД, както следва:  

1.1. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 02136/02.06.2016 г., съгласно 

Приложението към решението. 

2. Приложението по т. 1.1. от решението 

става неразделна част от Разрешение № 

02136/02.06.2016 г.     
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4.2 Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 02153/29.08.2016 

г. за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез интегрирана мобилна спътникова 

система, издадено на „ИНМАРСАТ 

ВЕНЧЪРС“ ЕД, както следва:  

1.1. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 02153/29.08.2016 г., съгласно 

Приложението към решението. 

2. Приложението по т. 1.1. от решението 

става неразделна част от Разрешение № 

02153/29.08.2016 г.     

 

4.3 Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 01329-

03/05.01.2012 г. 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, издадено на „БЪЛГАРИЯ 

САТ” ЕАД, както следва: 

1.1. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 01329-03/05.01.2012 г., 

съгласно Приложението към решението. 

2. Приложението по т. 1.1. от решението 

става неразделна част от Разрешение № 

01329-03/05.01.2012 г.     

 

4.4 Комисията единодушно реши: 

 

1. Изменя Разрешение № 01328/11.12.2008 

г. за предоставяне на позиция на 

геостационарната орбита, определена за 

Република България за осъществяване на 

електронни съобщения чрез спътникова 

система „BALKANSAT AP30B" от 

неподвижна - спътникова радиослужба, 

издадено на „БАЛКАНСАТ" ЕООД, както 
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следва: 

1.1. Изменя Приложение 2 „Размер, срокове 

и начин на заплащане на таксите” към 

Разрешение № 01328/11.12.2008 г., съгласно 

Приложението към решението. 

2. Приложението по т. 1.1. от решението 

става неразделна част от Разрешение № 

01328/11.12.2008 г.     

 

 

5. Обсъждане и приемане на решения относно 

отнемане на Разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

издадени на „ЛАПЛАС“ АД, „Стаф“ ЕООД,  

„ДИАНА-ЛЕС“ ООД и „РИН ГРУП“ ООД. 

 

 

5.1 Комисията единодушно реши: 

 

1. Отнема Разрешение № 00011-

003/18.01.2018 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 „ЛАПЛАС“ АД. 

2. Дължимите от „ЛАПЛАС“ АД към 

Комисията за регулиране на съобщенията 

суми да се съберат по реда за събиране на 

държавните вземания. 

3. Да се отрази в публичния регистър на 

предприятията, които имат разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 

отнемането на Разрешението по т. 1. 

 

5.2 Комисията единодушно реши: 

 

1. Отнема Разрешение № 00958/21.07.2011 

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 „СТАФ“ 

ЕООД. 

2. Дължимите от „СТАФ“ ЕООД към 

Комисията за регулиране на съобщенията 

суми да се съберат по реда за събиране на 

държавните вземания. 

3. Да се отрази в публичния регистър на 

предприятията, които имат разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 

отнемането на Разрешението по т. 1. 
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5.3 Комисията единодушно реши: 

 

1. Отнема Разрешение № 01951/24.04.2014 

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 „ДИАНА-

ЛЕС“ ООД. 

2. Дължимите от „ДИАНА-ЛЕС“ ООД към 

Комисията за регулиране на съобщенията 

суми да се съберат по реда за събиране на 

държавните вземания. 

3. Да се отрази в публичния регистър на 

предприятията, които имат разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 

отнемането на Разрешението по т. 1. 

 

5.4 Комисията единодушно реши: 

 

1. Отнема Разрешение № 02086/10.12.2015 

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 „РИН 

ГРУП“ ООД. 

2. Дължимите от „РИН ГРУП“ ООД към 

Комисията за регулиране на съобщенията 

суми да се съберат по реда за събиране на 

държавните вземания. 

3. Да се отрази в публичния регистър на 

предприятията, които имат разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 

отнемането на Разрешението по т. 1. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно разрешение за промяна на 

контрола върху управлението на „СПИДИ“ 

АД. 

 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

Дава разрешение „ГЕОПОСТ“ С.А. да 

придобие едноличен контрол върху 
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капитала на „СПИДИ“ АД.  

 

 

2. Доклад относно план за контролната 

дейност на Главна дирекция „Мониторинг и 

контрол на съобщенията“ за II тримесечие на 

2021 г. 

 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

Одобрява доклад относно План за 

контролната дейност на Главна дирекция 

„Мониторинг и контрол на съобщенията” за  

II-то тримесечие на 2021 г. 

 

 

3. Доклад относно изпълнение на раздел А, т. 

III, 2 и раздел В, т. 4 от Процедуратата за 

издаване и изпълнение на актове за 

установяване на публични държавни 

вземания, съставяне и връчване на актове за 

установяване на административни нарушения 

и за изпълнение на влезли в сила наказателни 

постановления в Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

 

3. Комисията единодушно реши: 

 

Приема за сведение доклад относно 

изпълнение на раздел А, т. III, 2 и раздел В, 

т. 4 от Процедурата за издаване и 

изпълнение на актове за установяване на 

публични държавни вземания, съставяне и 

връчване на актове за установяване на 

административни нарушения и за 

изпълнение на влезли в сила наказателни 

постановления в Комисията за регулиране 

на съобщенията. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Доклад относно заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № 16-00-

7/26.02.2021 г. от С. С. 

 

 

1. Комисията единодушно реши: 

 

1. Предоставя частичен достъп до 

обществена информация, поискана със 

заявление с вх. № 16-00-7/26.02.2021 г., 

подадено от С. Г. С. Предоставената 

обществена информация и степента на 

достъп се съдържат в мотивите на 

решението. 

2.  Информацията по т. 1. от решението да 

бъде предоставена на С. Г. С. в електронна 

форма и изпратена на посочения от него 

електронен адрес.  

3. На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, 

заявителят  не дължи заплащане на разходи 

по предоставянето на информацията. 
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2. Доклад относно прилагане на чл. 38 от 

ПМС № 408/23.12.2020 год. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България 

за 2021 г. и чл. 40, ал. 1 от Закона за 

държавния служител. 

 

2. Комисията единодушно реши: 

 

Одобрява доклад относно прилагане на чл. 

38 от ПМС № 408/23.12.2020 год. за 

изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2021 год. и чл. 40, 

ал. 1 от Закона за държавния служител, 

ведно с направените уточнения по т.1 от 

доклада. 

 

 

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) 


