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Г-н Никола Колев – Зам. 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 заседанието и 
допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                       РЕШЕНИЯ:                  РЕШЕНИЯ: 
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. 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. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решениe 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. 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 „ЕВРОЕКСПРЕС” 
ООД. 

 
2. Комисията единодушно приема решениe 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 „ЕВРОЕКСПРЕС” 
ООД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спекатър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба 
от вида „точка към точка” на „ЕВН БЪЛГАРИЯ 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” EАД. 

 
3. 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 „ЕВН БЪЛГАРИЯ 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” EАД. 
 

 
4. 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 „ЕВН 
БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД. 
 

 
4. 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 „ЕВН 
БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД. 
 

 
5. 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 „СЕКЮРИТИ 
ХОЛДИНГ” АД. 
 

 
5. 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 „СЕКЮРИТИ 
ХОЛДИНГ” АД. 
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6. Обсъждане и приемане на 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 „ЕВГЕНИЯ 07” ООД. 
 

6. Комисията единодушно приема 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 „ЕВГЕНИЯ 07” ООД. 

 
 
7. Обсъждане и приемане на 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 “РИН ГРУП” ООД. 
 

 
7. Комисията единодушно приема 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 “РИН ГРУП” ООД. 
 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 “АХИЛ СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 
8. Комисията единодушно приема решениe за 
прекратяване действието 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 “АХИЛ СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 
 

9. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 ЕТ „ВЛАД-ВЛАДИМИР ТОДОРОВ”. 
 

9. Комисията единодушно приема решениe за 
прекратяване действието 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 ЕТ „ВЛАД-
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ”. 

 
10. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване на действието на разрешение на 
„ТЕКСБРИДЖ ТЕЛЕКОМ СЪРВИСИЗ” ЕООД. 
 

 
10. Комисията единодушно приема решениe за 
прекратяване на действието на разрешение на 
„ТЕКСБРИДЖ ТЕЛЕКОМ СЪРВИСИЗ” ЕООД. 

 
 
11. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение от „З С СОТ” ЕАД на 
„ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
11. Комисията единодушно приема решениe за 
прехвърляне на разрешение от „З С СОТ” ЕАД на 
„ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект за изменение 
на Технически изисквания за осъществяване на 
електронни съобщения чрез радиосъоръжения от 
любителската радиослужба. 

 
1.1. Комисията единодушно приема резултатите от 
проведеното обществено обсъждане на проект на 
изменение на Tехнически изисквания за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
радиосъоръжения от любителската радиослужба. 
1.2. Приема решение за изменение на Tехнически 
изисквания за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения от 
любителската радиослужба. 
1.3. Решението по т. 1.2. да  бъде изпратено за 
обнародване в официален раздел на „Държавен 
вестник”.    
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2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение  за предоставяне на 
позиция на геостационарната орбита, определена 
за Република България за осъществяване на 
електронни съобщения чрез спътникова система 
„BUL02000” от радиослужба радиоразпръскване-
спътниково, издадено на „България Сат” ЕАД.  
 

 
2.1. Комисията единодушно приема решениe 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 „BUL02000” от радиослужба 
радиоразпръскване-спътниково, издадено на 
„България Сат” ЕАД.   

 
3. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект на решение за 
изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа с електронни съобщителни 
мрежи от неподвижна радиослужба и 
съоръженията, свързани с тях. 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема резултатите от 
проведеното обществено обсъждане на проект на 
решение за изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа с електронни 
съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба 
и съоръженията, свързани с тях. 
3.2. Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които са 
отразени приетите предложения и мотивите за 
неприетите да се публикуват на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет. 
3.3. Приема решение за изменение и допълнение 
на Технически изисквания за работа с електронни 
съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба 
и съоръженията, свързани с тях. 
3.4. Решението по т. 3.3. да бъде изпратено за 
обнародване в официален раздел на „Държавен 
вестник”. 
 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
 

 
1. Доклад относно избор на изпълнител с 
цел сключване на договор със следния предмет: 
„Обследване на покривна конструкция, 
установяване на причини пораждащи течове, 
изготвяне на предписания и количествено и 
стойностна сметка”. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад  
относно обсъждане на приемане на решение за 
избор на изпълнител с цел сключване на договор 
със следния предмет: „Обследване на покривна 
конструкция, установяване на причини пораждащи 
течове, изготвяне на предписания и количествено 
и стойностна сметка”. 
1.2. Да бъде сключен договор с „СТРОЙКОНСУЛТ 
– ГН 99” ЕООД с предмета по т. 1.1. 
 

 
 
 
1. Никола Колев                                ____________ 
                                               (Зам. Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                   ____________ 
                                                              

(Член на КРС)
 

 
3. Константин Тилев                        ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

  
    
 
 Протоколирал: _________ 

              ( Антония Попова) 
 
 


