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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 
 

№ 21 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
21 май 2020 година 

 
 
 
 

  
ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Кристина Хитрова  - Зам.-Председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Анна Хаджиева  - Член на КРС 
Ердинч Хайрула - Член на КРС  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
 
Мирослава Тодорова - с.д. Главен секретар на КРС,  

съгласно заповед № СП-311/24.02.2020 г. 
Мария Бончева   - с.д. Директор на дирекция „Правна”, 
    съгласно заповед № СП-382/19.03.2020 г. 
Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  
 
 
 
 
 
 



 

Протокол № 21 от 21 май 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 
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 
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. 

 
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 ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. 

 
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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
EAД. 
 

 
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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
EAД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на 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 
Варна след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на 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 
Варна след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно проучване и измерване на 
удовлетвореността на потребителите от 
административното обслужване, 
предоставяно от Комисията за регулиране на 
съобщенията, за 2019 г. 
 

 
1. Точката се отлага.  

 
2. Доклад относно резултати от анализа на 
доклад за оценяване на съответствието от 
одит на „Информационно обслужване“ АД, 
съгласно чл. 20, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
№ 910/2014. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно резултати от анализа на 
доклада за оценяване на съответствието от 
одит на „Информационно обслужване“ АД, 
съгласно чл.20, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 
910/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги 
при електронни трансакции на вътрешния 
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. 
 
2.1.1. Да се изпрати писмо до 
„Информационно обслужване“ АД, 
съгласно приложението към доклада по т. 
2.1. 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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