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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 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка“ на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ 
АД. 

 
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 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка 
към точка“ на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 
БУРГАС“ АД. 

 
2. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър на „АВТОКИНО“ 
ЕООД. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
на „АВТОКИНО“ ЕООД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 

 
4. Комисията единодушно приема две 
решения за отнемане на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс на „СЕЛЕКТ 
СЕКЮРИТИ“ ООД и „СИРИУС 
СЕКЮРИТИ“ ООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно разрешение, издадено на 
„МК СТУДИО” ЕООД 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 
Шумен. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно разрешение, издадено на 
„МК СТУДИО” ЕООД 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 
Шумен. 
 
1.1.1. До Съвета за електронни медии да 
бъде изпратено писмото, приложено към 
доклада по т. 1 от решението. 
 

 
2. Доклад относно 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 
Пещера. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно 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 
Пещера. 
 
2.1.1. Да се изпрати писмо до „ФОКУС-
НУНТИ“ ООД съгласно приложението в 
доклада по т. 1 от решението. 
 

 
3. Доклад относно разрешение, издадено на 
„РАДИО 1” ЕOOД 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 
Пещера. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно разрешение, издадено на 
„РАДИО 1” ЕOOД 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 
Пещера. 

3.1.1. Да се изпрати писмо до „РАДИО 1“ 
ЕООД съгласно приложението в доклада по 
т. 1 от решението. 
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4. Доклад относно решение № 
171/23.04.2020 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията. 

4. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно Решение № 
171/23.04.2020 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 

 
5. Доклад относно исканe от „АЙ ТИ 
МАНИЯ“ ЕООД за оказване на съдействие за 
решаване на спор по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура с Община Ново 
село. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно искания от „АЙ ТИ 
МАНИЯ“ ЕООД за оказване на съдействие 
за решаване на спор по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура с Община Ново 
село. 
 
5.1.1. Да се изпратят писмата, приложени 
към доклада по т. 1 от решението. 
 

 
6. Доклад относно заявления за издаване на 
временни разрешения за ползване на 
радиочестотен спектър в обхвати 2 GHz и 2.6 
GHz, подадени от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и 
“БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решения 
за издаване на временни разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
2х20 MHz в обхват 2,6 GHz и 2х5 MHz в 
обхват 2 GHz на следните предприятия: 
 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 2 броя; 
 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД – 2 броя; 
 
„А1 България” ЕАД – 2 броя. 
 

 
7. Доклад относно оценка за 2020 г. на цените 
на универсалната пощенска услуга, съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/644 относно услугите за 
трансгранична доставка на колетни пратки. 
 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно оценка за 2020 г. на цените 
на универсалната пощенска услуга, 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 относно 
услугите за трансгранична доставка на 
колетни пратки . 
 
7.1.1. Оценката, приложена към доклада по 
т. 1 от решението, да се изпрати на 
Европейската комисия по електронен път. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно проект на Решение на 
Министерския съвет за изменение на 
Решение № 502 на Министерския съвет от 

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува без бележки и 
предложения проект на Решение на 
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2017 г. за утвърждаване на класификация на 
областите на политики/функционалните 
области и бюджетните програми от 
компетентността и отговорността на 
съответния първостепенен разпоредител с 
бюджет по бюджетите на Министерския 
съвет, на министерствата, на държавните 
агенциии на Държавен финд „Земеделие“ за 
периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 
на Министерския съвет от 2018 г. и с 
Решение № 520 на Министерския съвет от 
2019 г. 

Министерския съвет за изменение на 
Решение № 502 на Министерския съвет от 
2017 г. за утвърждаване на класификация на 
областите на политики/функционалните 
области и бюджетните програми от 
компетентността и отговорността на 
съответния първостепенен разпоредител с 
бюджет по бюджетите на Министерския 
съвет, на министерствата, на държавните 
агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ 
за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 
733 на Министерския съвет от 2018 г. и с 
Решение № 520 на Министерския съвет от 
2019 г. и материалите към него. 
 

 
2.  Доклад относно предоставяне на 
Европейската комисия на пояснения във 
връзка с нотификация на пазара на едро на 
терминиране на повиквания в определено 
местоположение на индивидуални 
обществени телефонни мрежи и на пазара на 
терминиране на гласови повиквания в 
индивидуални мобилни мрежи. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно предоставяне на 
Европейската комисия на пояснения във 
връзка с нотификация на пазара на едро на 
терминиране на повиквания в определено 
местоположение на индивидуални 
обществени телефонни мрежи и на пазара 
на терминиране на гласови повиквания в 
индивидуални мобилни мрежи. 
 
2.1.1. Да бъде изпратен отговор до 
Европейската комисия, съгласно 
приложението към доклада по т. 1 от 
решението. 

 
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) 
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