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Иван Димитров  - Председател на КРС 
Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 
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Пеньо Пенев   - Директор на дирекция „Правна“ 
Камелия Иванова  - Старши експерт в дирекция ФАД 
 
 
 
 

 
 
  



 

Протокол № 24 от 11 юни 2020 г. 2 

Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред.  
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседаниетo. 
 
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 “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

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 “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 

 
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-спътникова радиослужба на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” 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-спътникова радиослужба на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

1. Доклад относно искане на 
„МУЛТИМЕДИА-БГ“ ЕООД за оказване на 
съдействие по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура по спор с „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението.  
 
1.1.1 Специализираната комисия по т. 1.1 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с искане вх. № 14-00-738/27.05.2020 
г. на „МУЛТИМЕДИА-БГ“ ЕООД. 

 
2. Доклад относно изменение на издадената 
индивидуална лицензия за извършване на 
универсалната пощенска услуга на цялата 
територия на Република България на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД.  

 
2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изменение на издадената 
индивидуална лицензия за извършване на 
универсалната пощенска услуга на цялата 
територия на Република България на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД.  
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2.1.1 Проектът на решение ведно с проекта 
на индивидуална лицензия да се изпрати за 
становище на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД. 

 
3. Доклад относно „Проучване и измерване 
на удовлетвореността на потребителите от 
административното обслужване, 
предоставяно от Комисията за регулиране на 
съобщенията, за 2019 г.“ 
 

 
3.1 Комисията единодушно приема доклад 
относно проучване и измерване на 
удовлетвореността на потребителите от 
административното обслужване, 
предоставяно от Комисията за регулиране 
на съобщенията, за 2019 г.  
 
3.1.1 Да бъдат предприети действията, 
предложени в т. 1-3 от доклада. 

 
4. Доклад относно искане за определяне на 
повикванията към номер 116111 като спешни 
повиквания. 
 

 
4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно искане за определяне на 
повикванията към номер 116111 като 
спешни повиквания.  
 
4.1.1 Да бъде изпратено писмо, съгласно 
доклада по т. 4.1. 

 
5. Доклад относно заявление от 
„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
5. Точката се отлага. 
 

 

 

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: _________ 

(Камелия Иванова) 
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