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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 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 
"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА 
МОРСКИТЕ ВОДИ" 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 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА 
МОРСКИТЕ ВОДИ" АД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО 1” ЕООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Левски. 
 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „РАДИО 1” 
ЕООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Левски. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решения за 
издаване на разрешение на „ФОКУС-
НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона 
за радиото и телевизията за територията на 
град Свищов и прекратяване на разрешение 
№ 00098/19.03.2008 г., издадено на „ФОКУС-
НУНТИ” ООД за град Свищов. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решения 
за прекратяване на разрешение 
№ 00098/19.03.2008 г., издадено на 
„ФОКУС-НУНТИ” ООД за град Свищов и 
издаване на разрешение на „ФОКУС-
НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Свищов. 
 

 
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 
съобщения чрез електронна съобщителна 
мрежа от неподвижна радиослужба от вида 
„точка към точка” на „ВИКТОРИЯ ПРИВАТ“ 
ЕООД. 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за продължаване срока на действие 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 
„ВИКТОРИЯ ПРИВАТ“ ЕООД. 
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5. 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. 
 

 
5. 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. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 
ТОТАЛ Е§П БЪЛГАРИЯ Б.В. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието 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 
ТОТАЛ Е§П БЪЛГАРИЯ Б.В. 
 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение 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 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО 
ДВИЖЕНИЕ”. 
 

 
7. Комисията единодушно приема решение 
за изменение 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 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО 
ДВИЖЕНИЕ”. 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на разрешение за 
предоставяне на позиция на геостационарната 
орбита, определена за Република България за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез спътникова система “BULSAT-BSS-
1.2W-W” от  радиослужба 
радиоразпръскване-спътниково на 
„БЪЛГАРИЯ САТ” EАД. 
 

 
8. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение 
за предоставяне на позиция на 
геостационарната орбита, определена за 
Република България за осъществяване на 
електронни съобщения чрез спътникова 
система “BULSAT-BSS-1.2W-W” от  
радиослужба радиоразпръскване-
спътниково на „БЪЛГАРИЯ САТ” EАД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно Годишен доклад за 2019 г. 
на Комисията за регулиране на съобщенията 
в изпълнение на чл. 5, пар. 1 от Регламент 
(ЕС) 2015/2120. 
 

  
1.1 Комисията единодушно приема 
годишен доклад за изпълнение на 
Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 
1.1.1 Докладът по т. 1.1 да се изпрати до 
Европейската комисия и Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения в срок до 
30.06.2020 г. 
 
1.1.2 Докладът по т. 1.1 да се публикува на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията.  
 

 
2. Доклад относно въпросник на BEREC 
относно доставчиците на оборудване при 
изграждане на мобилна мрежа. 
 

 
2.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД, „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „ТИ.КОМ“ 
АД да предоставят информация като 
попълнят въпросника – приложение към 
решението.  
 
2.1.1 Информацията по т. 2.1 да бъде 
изпратена на Комисията за регулиране на 
съобщенията на електронен носител в срок 
до 05 август 2020 г. 
 
2.1.2 Предприятията следва да посочат 
изрично и писмено коя част от 
предоставяната информация представлява 
търговска тайна. 
 
2.1.3 Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
3. Доклад относно „Анализ на пазара на 
пощенските услуги за 2019 г.“ 
 

 
3.1 Комисията единодушно приема доклад 
„Анализ на пазара на пощенски услуги“ за 
2019 г., съгласно приложението към 
решението. 
 
3.1.1 Докладът по т. 3.1 да бъде изпратен на 
Народното събрание, на Президента на 
Република България и на Министерския 
съвет, едновременно с Годишния доклад на 
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Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г. по Закона за електронните 
съобщения.  
 
3.1.2 Докладът по т. 3.1 да бъде публикуван 
на страницата на Комисията за регулиране 
на съобщенията, едновременно с Годишния 
доклад на Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2019 г. по Закона за 
електронните съобщения.  
 

 
4. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 
10-00-1201/18.06.2020 г. от „Теленор 
България“ ЕАД”. 
 

 
4.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което дава разрешение за 
прехвърляне на разрешение № 
01398/08.04.2009 г. 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” от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на „ЦЕТИН 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 
4.1.1 „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД започва да 
използва предоставения ограничен ресурс, 
вследствие на прехвърлянето по т. 4.1, от 
момента на вписване в Търговския регистър 
на отделянето на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД в „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 
4.1.2  Задължава „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД да уведоми Комисия за регулиране на 
съобщенията за извършеното вписване по т. 
4.1.1 в 14-дневен срок от извършването му. 
 
4.1.3  Прекратява действието на разрешение 
№ 01398/08.04.2009 г. 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” по 
отношение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД, считано от датата на вписването по т. 
4.1.1 от решението. 
 
4.1.4  Издава разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
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съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, считано от 
датата на вписването по т. 4.1.1  от 
решението. 
 
4.1.5 Прехвърлянето на разрешението да 
бъде отразено в публичния регистър за 
прехвърлените права по издадени 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс след 
получаване на уведомлението по т. 4.1.2 от 
решението. 
 
4.2 Комисията единодушно приема 
решение, с което дава разрешение за 
отдаване под наем на индивидуално 
определен ограничен ресурс, включен в 
издаденото му разрешение № 
00355/29.05.2008 г. 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 много 
точки” от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на 
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.  
 
4.2.1 Правата по разрешение № 
00355/29.05.2008 г. следва да преминат към 
наемателя от момента на вписване в 
Търговския регистър на съответните 
обстоятелства по преобразуване чрез 
отделянето от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД и влизане в сила на договора за наем 
между наемателя и наемодателя. 
 
4.2.2 Задължава „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД, не по-късно от 14-дневен срок от 
влизане в сила на договора за наем с 
наемодателя „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 
да уведоми Комисия за регулиране на 
съобщенията за датата на влизането му в 
сила. 
 
4.2.3 Всички задължения по разрешение № 
00355/29.05.2008 г. остават за „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - наемодател на ресурса. 
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4.2.4 Отдаването под наем на ресурса по 
разрешение № 00355/29.05.2008 г. е за 
срока на действие на разрешението. 
 
4.2.5 В случай на предсрочно прекратяване 
на договора за отдаване под наем наемателя 
и наемодателя следва да уведомят Комисия 
за регулиране на съобщенията в 14 - дневен 
срок.  
 

 
5. Доклад относно ефективно използване на 
радиочестотния спектър в обхвати 700 MHz, 
2.6 GHz и 3.6 GHz. 
 

 
5.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно ефективно използване на 
радиочестотния спектър в обхвати 700 
MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz. 
 
5.1.1 Да бъдат предприети действия в 
съответствие с посоченото в доклада по т. 
5.1, съгласно направените уточнения на 
заседанието. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията в 53-то пленарно 
заседание на Комитета за електронни 
съобщения. 
 

 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно участие на Комисия за регулиране 
на съобщенията в 53-то пленарно заседание 
на Комитета за електронни съобщения. 
 

 
2. Доклад относно Годишен доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г. 

 
2.1 Комисията единодушно приема 
Годишен доклад на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2019 г., 
съгласно приложението към решението, 
който съдържа: 
2.1.1. анализ на предоставянето на 
универсалната услуга, включително степен 
на задоволеност и качество; 
2.1.2. разпределение на предоставения за 
ползване индивидуално определен 
ограничен ресурс и приложените 
механизми за ефективното му използване; 
2.1.3. преглед на състоянието и оценка  за 
развитието на конкуренцията на пазарите 
на електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги; 
2.1.4. финансово състояние и 
институционално развитие на Комисията и 
на нейната администрация; 
2.1.5. отчет на изпълнението на дейностите 
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от предходната година. 
 
 
2.2 Докладът по т. 2.1 да бъде предоставен 
на Народното събрание, Президента на 
Република България и на Министерския 
съвет. 
 
2.3 Докладът по т. 2.1 да бъде 
публикуван на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в Интернет. 
 

 
3. Доклад относно постъпили заявления за 
издаване на временни разрешения от „А1 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно заявления за издаване на 
временни разрешения, подадени от „А1 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 
3.1.1 До „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД да бъде изпратено 
писмо, съгласно доклада по т. 3.1. 
 

 

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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