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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 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 

"ПЕТРОВ СЕКЮРИТИ" ООД. 

 

 

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 "ПЕТРОВ СЕКЮРИТИ" ООД. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД 

след проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс по реда на Закона за радиото и 

телевизията за територията на град Дупница. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” 

ООД след проведен от Съвета за 

електронни медии конкурс по реда на 

Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Дупница. 

 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване 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 

„БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД. 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за издаване 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 

„БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД. 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ДАРИК РАДИО” АД 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 

Република България след решение на Съвета 

за електронни медии. 

 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ДАРИК РАДИО” АД 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 

Република България след решение на 

Съвета за електронни медии. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение на „КАБЕЛ САТ – 

ЗАПАД“ ООД. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение на „КАБЕЛ 

САТ – ЗАПАД“ ООД. 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ИНВЕСТОР.БГ“ АД 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 

Плевен след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ИНВЕСТОР.БГ“ АД 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 

Плевен след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

7. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение, 

издадено на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД 
за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно цифрово радиоразпръскване с 

национален обхват. 

 

7. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение, 

издадено на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване с национален обхват. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно искане на „ЛАНСТАР“ 

ООД за съдействие по чл. 86 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура за доброволно 

решаване на спор с 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав, съгласно Приложението 

към решението. 

 

1.1.1. Специализираната комисия по т. 1.1. 

да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 

Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура във 

връзка с постъпило искане вх. № 12-01-

3695/22.04.2020 г. от „Ланстар“ ООД. 

 

 

 

2. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 

10-00-1201/01.04.2020 г. от „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

 

2.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което дава предварително 

разрешение на „Теленор България“ ЕАД за 

следното: 
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1. Прехвърляне на издаденото му 

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”. 

Окончателното решение за прехвърляне на 

разрешението ще бъде прието след 

вписване на преобразуването на 

дружеството в Търговския регистър. 

2. Отдаване под наем на индивидуално 

определен ограничен ресурс, включен в 

издаденото му 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 много 

точки”. Окончателното решение за отдаване 

под наем на ресурса ще бъде прието след 

вписване на преобразуването на 

дружеството в Търговския регистър. 

 

2.1.1. Задължава „Теленор България“ ЕАД 

да уведоми Комисията за регулиране на 

съобщенията за вписването на 

преобразуването на дружеството чрез 

отделяне в Търговския регистър. 

 

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) 


