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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 

 

№ 36 

 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

 

проведено на 

20 август 2020 година 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Анна Хаджиева  - Член на КРС 

Ердинч Хайрула - Член на КРС  

 

 

 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Станислава Йорданова - с.д. Главен секретар на КРС,  

съгласно заповед № СП-395/07.07.2020 г. 

Пеньо Пенев  - Директор на дирекция „Правна“  

Камелия Иванова  - Старши експерт в дирекция ФАД 
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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 бъде включена за разглеждане. 

   

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър на ЕТ „ДИП 

ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ”. 
 

1. Точката се отлага. 
 

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 

въздушна подвижна радиослужба, издадено 

на "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД. 

 

2. Комисията единодушно приема 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 въздушна подвижна радиослужба, 

издадено на "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД. 
 

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 

"МИГ 2015 МИ" ЕООД. 

 

3. Комисията единодушно приема 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 "МИГ 2015 МИ" ЕООД. 
 

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 „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД. 
 

4. 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 „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение относно 

съгласуване на Общи условия на договора с 

потребителите на пощенски парични 

преводи, предоставяни от „ИН ТАЙМ“ ООД. 

 

5. Комисията единодушно приема решение, 

с което съгласува Общите условия на 

договора с потребителите на пощенски 

парични преводи, предоставяни от „ИН 

ТАЙМ“ ООД.  
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РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно отчет за изпълнението на 

програмния бюджет на Комисията за 

регулиране на съобщенията към 30.06.2020 г. 

 

 

 

1.1 Комисията единодушно одобрява 

доклад относно отчет за изпълнението на 

програмния бюджет на Комисията за 

регулиране на съобщенията към 30.06.2020 

г. 

 

1.1.1 Да бъдат предприети действията 

съгласно предложението към доклада по т. 

1.1. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 

1. Доклад относно Вътрешни правила за 

управление на цикъла на обществените 

поръчки на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

 

1. Комисията единодушно приема за 

сведение  доклад относно Вътрешни 

правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               (Председател на КРС) 

 

2. Илия Христозов                            ____________         

                              (Член на КРС) 

 

3. Анна Хаджиева               ____________   о.м. по т. А1 
                                           (Член на КРС) 

 

4. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Камелия Иванова) 


