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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 

 

№ 33 

 

 

ОТ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

 

проведено на 

30 юли 2020 година 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Анна Хаджиева  - Член на КРС 

Ердинч Хайрула - Член на КРС  

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

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

съгласно заповед № СП-395/07.07.2020 г. 

Георги Сулев  - За Директор на дирекция „Правна“,  

съгласно заповед № 1079/22.07.2020 г.  
Антония Попова  - Младши 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 допълнителни точки. 

 

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

заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

1. 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 „КРОН 

СЕКЮРИТИ” ООД. 

 

1. 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 „КРОН 

СЕКЮРИТИ” ООД. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно постъпило в Комисията за 

регулиране на съобщенията писмо с вх. № 10-

00-1313/21.05.2020 г. от „ИНВЕСТОР.БГ” 

АД. 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно разрешение 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 

Самоков, издадено на „ИНВЕСТОР.БГ” 

АД.  

 

1.1.1. До „ИНВЕСТОР.БГ” АД да бъде 

изпратено писмото, приложено към доклада 

по т. 1.1. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1.  Доклад относно Заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № 16-00-

7/15.07.2020 г. и писмо с вх. № 16-00-

7/28.07.2020г. 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което предоставя пълен достъп 

до обществената информация, поискана със 

заявление с вх. № 16-00-7/15.07.2020 г., 

подадено от М. А. Д., съгласно 

Приложението към решението. 

 

1.1.1. Решението за предоставяне на достъп, 

заедно с копие от информацията да бъдат 

предоставени на М. А. Д. по електронен път 

на електронна поща. 

            

1.1.2. За предоставянето на исканата 

информация  по електронен път не се 

заплащат разходи (чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ) .  

 

 

2. Доклад относно проект на Финансова 

обосновка към проект на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за електронните 

съобщения. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на Финансова 

обосновка към проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 

електронните съобщения. 

 

2.1.1. Проектът на Финансова обосновка, 

съгласно приложението към доклада по т. 

2.1., да се изпрати на Министерството на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията за включване в пакета 

материали към проекта на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за 

електронните съобщения.  

 

3. Доклад относно предприемане на действия 

във връзка с измененията и допълненията в 

Закона за устройство на територията и Закона 

за електронните съобщения. 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно предприемане на действия 

във връзка с измененията и допълненията в 

Закона за устройство на територията и 

Закона за електронните съобщения. 

 

3.1.1. Да бъдaт изпратени писма до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, Министерството на  
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здравеопазването, „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БУЛСАТКОМ“ ЕАД и 

„ТИ.КОМ” АД, съгласно приложенията към 

доклада по т. 3.1.                    

 

4. Доклад относно изготвяне на Вътрешни 

правила за реда при провеждане на 

заседанията от Комисията за регулиране на 

съобщенията.  

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изготвяне на Вътрешни 

правила за реда при провеждане на 

заседанията от Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

4.1.1. Да се предприемат действията, 

предложени в доклада по т. 4.1.  

 

 

 

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) 

 


