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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 
 

№ 1 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
4 януари 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Д-р Веселин Божков  -  Председател на КРС 
Никола Колев              - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  -  Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска  - Член на КРС 
Константин Тилев                    -           Член на КРС  

 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Неда Койчева   - И.Д. Главен секретар на КРС 

и Директор на дирекция ПРОПО 
Антония Попова  - Главен специалист в дирекция ФАО  
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Г-н Веселин Божков – 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: 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
одобряване на Актове за установяване на 
публично държавно вземане. 
 

 
1. Комисията приема решение за одобряване на 

Актове за установяване на публично държавно 

вземане на прeдприятията: 

„БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД; 

„БУЛСАТКОМ” ЕАД; 

„ЦЕНТРУМ ГРУП” ЕООД; 

„ИНТЕРНЕТ СЪРВИС” ООД.  

 
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 за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижната 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
ОБЩИНА ШУМЕН. 
 

 
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 неподвижната 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
ОБЩИНА ШУМЕН. 
 

 
4 Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 

 
4. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
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радиоразпръскване на територията на град 
Петрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

радиоразпръскване на територията на град 
Петрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
5. 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 Златоград след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
5. 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 
Златоград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
6. 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 „БОДУ” ООД. 
 

 
6. 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 „БОДУ” ООД. 
 

 
7. 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 „АГЕНЦИЯ 
ДАГА ПОЛИС” ООД. 

 
7. 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 „АГЕНЦИЯ 
ДАГА ПОЛИС” ООД. 

 
 
8. 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 „СОТ” ООД. 
 

 
 
8. 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 „СОТ” ООД. 
 

 
9. 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 "УНИВЕРСАЛ 
СЕКЮРИТИ" ООД. 
 

 
9. 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 "УНИВЕРСАЛ 
СЕКЮРИТИ" ООД. 
  

 
10. Обсъждане и приемане на решение за 

 
10. Комисията единодушно приема решение за 
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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 „МАЯ ТАШКОВА-МАЯ”. 
 

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 „МАЯ ТАШКОВА-МАЯ”. 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно текуща информация за 
реализираните международни прояви за периода 
ноември-декември 2017 г. 
 
 
 

 
1. Комисията единодушно приема за сведение 

доклад относно текуща информация за 

реализираните участия в международни прояви 

в периода ноември – декември 2017 г. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

1. Доклад относно избор на изпълнител за 
възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по 
въздух на пътници и багаж в страната и чужбина 
за нуждите на Комисията за регулиране на 
съобщенията”. 
 

1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно избор на изпълнител за сключване на 

договор с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз по въздух на пътници и багаж в 

страната и чужбина за нуждите на Комисията за 

регулиране на съобщенията”. 

1.2. Определя изпълнението на поръчката да 
бъде възложено на „Клио Травел” ООД. 
 

 
2. Доклад относно избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Смяна на 
чугунена водосточна тръба с нова ПВЦ тръба”. 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Смяна на чугунена 
водосточна тръба с нова ПВЦ тръба”. 
 
2.2. Определя изпълнението на поръчката да 
бъде възложено на „АДВЕНТ СТРОЙ“ ЕООД.  
 

 
3. Доклад oтносно писмa с вх. № 14-00-
2798/01.12.2017 г. и 14-00-3083/01.12.2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писма вх. №№ 14-00-2798/01.12.2017 г. 
и 14-00-3083/01.12.2017 г. 
 
3.2. Да се изпрати писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 3.1. 
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ПОДПИСИ: 
 
1. Д-р Веселин Божков                     ___________ 
                                                        

(Председател на КРС)
 

 
2. Никола Колев                                ____________ 
                                                      

(Зам. Председател на КРС)
 

 
3. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
4. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 
 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
 
        Протоколирал: _________ 

                    ( Антония Попова)  


