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ПРИСЪСТВАЛИ 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 

Мария Бончева  - За Директор на дирекция „Правна”, 

съгласно Заповед № РД-07-369/ 04.11.2019 г. 

Камелия Иванова  - Старши експерт в ГД КС 
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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 на разрешениe 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, издаденo на 

„СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД. 

1. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешениe 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, издаденo на 

„СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА” ЕООД. 

 

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 „ТЕЛЕНОР 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ” 

ЕАД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение 

относно заявление за издаване на 

индивидуални  лицензии за извършване на 

услуги, включени в обхвата на универсалната 

пощенска услуга и на услугата пощенски 

парични преводи.  

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на индивидуални  лицензии за 

извършване на услугата пощенски парични 

преводи и на всички услуги, включени в 

обхвата на универсалната пощенска услуга 

на „ДЖИ ТИ ЛОГИСТИКС“ ООД.  

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно резултати от проверка на 

внесените регулаторни счетоводни отчети 

(РСО) за отчетната 2018 г. 

 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 

относно резултати от проверка на внесени 

регулаторни счетоводни отчети за отчетната 

2018 г.  

 

1.1.1 Да бъдaт изпратени писма до 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, съгласно 
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приложенията към доклада по т. 1.1. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно писма с вх. № 12-01-

3362Е/15.11.2019 г. от „България Сат” ЕАД. 

 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писма с вх. № 12-01-

3362Е/15.11.2019 г. от „България Сат” ЕАД.  

 

1.1.1 Заявките от доклада по т. 1.1 да бъдат 

подадени от Комисия за регулиране на 

съобщенията в Международния съюз по 

далекосъобщения. 

 

2. Доклад относно относно участие на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

17-то Пленарно заседание на Групата на 

европейските регулатори на пощенски 

услуги (ERGP). 

 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно участие на Комисията за 

регулиране на съобщенията в 17-то 

Пленарно заседание на Групата на 

европейските регулатори на пощенски 

услуги (ERGP). 

 

2.1.1 Одобрява позиция на Комисията за 

регулиране на съобщенията за 17-то 

Пленарно заседание на ERGP. 

 

 

 

 

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:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Иванова) 


