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Анна Хаджиева  - Член на КРС 

Ердинч Хайрула - Член на КРС  
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Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседанието. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

  

 

РАЗДЕЛ А 

 

 

1. Обсъждане и приемане на решениe за 

издаване 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 на 

“ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА 

МОРСКИТЕ ВОДИ” АД. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване 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 на 

“ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА 

МОРСКИТЕ ВОДИ” АД. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно заличаване на пощенски 

оператор от публичния регистър на Комисия 

за регулиране на съобщенията за оператори, 

извършващи неуниверсални пощенски услуги 

по чл. 38, т. 1 – 3 от Закона за пощенските 

услуги. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно заличаване на пощенски 

оператор от публичния регистър на 

Комисия за регулиране на съобщенията за 

оператори, извършващи неуниверсални 

пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3 от 

Закона за пощенските услуги. 

 

1.1.1. Да се изпратят писмата, приложени 

към доклада по т. 1.1. 

 

 

2. Доклад относно обществено обсъждане на 

Проект на Национален стратегически 

документ „Цифрова трансформация на 

България за периода 2020-2030 г.“ 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно обществено обсъждане на 

Проект на Национален стратегически 

документ „Цифрова трансформация на 

България за периода 2020-2030 г.“. 

 

2.1.1. Да бъде изпратено писмо, съгласно 

доклада по т. 2.1. 

 

 

3. Доклад относно писмо с вх. № 10-00-

1074/05.03.2020 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

за съгласуване ползването на радиочестотни 

ленти за бъдещото развитие на мрежи от вида 

 

3. Точката се отлага.  
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„точка към точка“. 

 

 

4. Доклад относно искане на „КАБЕЛ 

АКТИВ“ ООД и „КАБЕЛ САТ-ЗАПАД“ ООД 

за даване на задължителни указания по чл. 82 

от Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура на „ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 

4. Комисията единодушно приема решение, 

с което отказва да разгледа по същество 

като недопустимо искане вх. № 12-03-

29/01.04.2020 г. на „КАБЕЛ АКТИВ“ ООД 

и „КАБЕЛ САТ-ЗАПАД“ ООД за даване на 

задължителни указания по чл. 82 от Закона 

за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура на „ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 

 

5. Доклад относно контролната дейност на 

Главна дирекция "Мониторинг и контрол на 

съобщенията". 

 

5. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно Отчет за контролната дейност на 

Главна дирекция „Мониторинг и контрол 

на съобщенията” за I тримесечие на 2020 г. 

и План за контролната дейност на Главна 

дирекция „Мониторинг и контрол на 

съобщенията за II тримесечие на 2020 г. 

 

 

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) 


