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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 

 

№ 02 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

16 януари 2020 година 

 

 

 

 

  

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 

Константин Тилев - Член на КРС  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 

Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 

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. 

 

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

заседанието. 

 

 

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 

„СОЛВЕЙ СОДИ” АД. 

 

 

1. 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 „СОЛВЕЙ СОДИ” АД. 

 

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 

подвижна радиослужба – PMR, издадено на 

„КАВАРНА СОТ” ЕООД. 

 

 

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 подвижна радиослужба – PMR, издадено 

на „КАВАРНА СОТ” ЕООД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване действието 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 ET 

„СПАРТАК - АТАНАС ИВАНОВ”.  

 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване действието 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 ET 

„СПАРТАК - АТАНАС ИВАНОВ”.  

 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

продължаване срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за продължаване срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 
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съобщения чрез електронна съобщителна 

мрежа от неподвижна-спътникова 

радиослужба на Държавно предприятие 

„Ръководство на въздушното движение“. 

 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа от неподвижна-

спътникова радиослужба на Държавно 

предприятие „Ръководство на въздушното 

движение“. 

 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване производството по заявление с 

вх. № 08-01-506/26.11.2019 г., подадено от 

ПОСОЛСТВОТО НА АЛЖИРСКАТА 

ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА, за издаване на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна спътникова радиослужба. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване производството по 

заявление с вх. № 08-01-506/26.11.2019 г., 

подадено от ПОСОЛСТВОТО НА 

АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА, за издаване на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа от неподвижна 

спътникова радиослужба. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно резултати от проверката и 

анализа на докладите за оценяване на 

съответствието, предоставени от „Евротръст 

Технолъджис“ АД. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно резултати от анализа на 

докладите за оценяване на съответствието 

от одит на „Евротръст Технолъджис“ АД, 

съгласно чл.20, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 

910/2014. 

 

1.1.1. Да се изпрати писмо до „Евротръст 

Технолъджис“ АД, съгласно приложението 

към доклада по т. 1.1. 

 

 

2. Доклад относно контролната дейност на 

Главна дирекция "Контрол на съобщенията". 

 

 

2. Комисията единодушно одобрява доклад, 

относно Отчет за контролната дейност на 

Главна дирекция „Контрол на 

съобщенията” за IV тримесечие на 2019 г. и  

План за контролната дейност на Главна 

дирекция „Контрол на съобщенията” за                

I тримесечие на 2020 г. 

 

 

3. Доклад относно проект на Индикативен 

план за международната дейност на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

през 2020 г. 

 

3. Комисията единодушно одобрява 

Индикативен план за международната 

дейност на Комисията за регулиране на 

съобщенията през 2020 г. 
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4. Доклад относно изпълнение на Бюджет 

2019 г. на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изпълнение на Бюджет 2019 

г. на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

4.1.1.  Да се предприемат действията, 

съгласно доклада по т. 4.1. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                               ____________ 

                          
(Зам. Председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Константин Тилев                       ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


