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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 
прекратяване на открити процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

1. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване на открити процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс на 
следните предприятия:  
 
-„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД; 
 
-„БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД; 
 
-„ВИАЙЛЕТ 1” ЕООД; 
 
-„МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД – 3 бр. 
  

2. Обсъждане и приемане на решение 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 град Русе. 
 

2. Комисията единодушно приема решение 
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 град Русе. 
 

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 в град  Дулово 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 в град  Дулово след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„МЕТРОРАДИО” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиосигнали на 
територията на гр. Ябланица след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

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

5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на „РАДИО 
1” ООД за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 

5. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение, издадено на „РАДИО 
1” ООД за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
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електронна съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали 
на територията на гр. Ябланица след решение 
на Съвета за електронни медии. 
 

електронна съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали 
на територията на гр. Ябланица след решение 
на Съвета за електронни медии. 
 

6. 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 радиосигнали на 
територията на гр. Априлци след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

6. 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 радиосигнали на 
територията на гр. Априлци след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

7. 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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

7. 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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

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 „ФОРС-
ДЕЛТА” 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 „ФОРС-
ДЕЛТА” 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 “ФОРС-
ДЕЛТА ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ СИСТЕМС” 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 “ФОРС-
ДЕЛТА ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ СИСТЕМС” ООД. 
 

10. 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 "ХОЛСИМ 
БЪЛГАРИЯ" АД. 
 

10. 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 "ХОЛСИМ 
БЪЛГАРИЯ" АД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно искане на информация за 
предоставяне на обществени електронни 
съобщения през 2017 г. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно искане на информация за предоставяне 
на обществени електронни съобщения през 
2017 г. 
 
1.2 Комисията задължава „МОБИЛТЕЛ” ЕАД да 
предостави информация за дейността на 
„БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД, 
съгласно Приложението към настоящото 
решение. 
 
1.3 Информацията по т. 1.2 да бъде 
предоставена в едномесечен срок, считано от 
уведомяването за настоящото решение. 
 
1.4 „МОБИЛТЕЛ” ЕАД да посочи изрично и 
писмено коя част от предоставяната 
информация представлява търговска тайна. 
 
1.5 Разпорежда предварително изпълнение на 
настоящото решение. 
 

2. Доклад относно обявен втори търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на обект 
публична държавна собственост. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно обявен втори търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на обект публична държавна 
собственост. 
 
2.2 Да бъдат предприети действията съгласно 
предложението в доклада по т. 2.1.    
 

3. Доклад относно поддръжка на тревни площи и 
растителност на имоти на КРС във връзка с 
пожарообезопасяването им. 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно поддръжка на тревни площи и 
растителност в имоти на КРС във връзка с 
пожарообезопасяването им. 
 
3.2 Да бъде сключен договор между КРС и  ЕТ 
„БОДЕ ХРИСТО ХРИСТОВ” с предмет: 
„Поддръжка на тревни площи и растителност в 
имот на КРС - Стационарната станция за 
контрол на РЧС „София-1”” за срок от две 
години.  
 
3.3 Да бъде сключен договор между КРС и 
„БОРЕЛА” ЕООД с предмет: „Поддръжка на 
тревни площи и растителност в имот на КРС -                     
ДУС „Брястовец”” за срок от две години.  
 

4. Доклад относно документация за участие в 
поръчка с оглед сключване на договор с 
предмет: „Доставка на негазирана, 
нискоминерализирана, трапезна вода за 
ежедневна консумация и безвъзмездно 

4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на документация за участие в 
поръчка с оглед сключване на договор с 
предмет: „Доставка на негазирана, 
нискоминерализирана, трапезна вода за 
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ползване на диспенсъри за нуждите на КРС, гр. 
София”. 
 

ежедневна консумация и диспенсъри за 
временно безвъзмездно ползване за нуждите на 
КРС”. 
 
4.2 Да бъде изпратена покана за участие до 
дружествата, посочени в доклада по т. 4.1.  
 
4.3 Поканата да бъде публикувана на Интернет 
страницата на КРС.  
 

5. Обсъждане и приемане на решение относно 
проект за изменение и допълнение на Правила 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е необходимо 
да бъде индивидуално определен. 
 

5.1 Комисията единодушно приема проект на 
Решение за изменение и допълнение на 
Правила за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения, които 
ползват радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално определен 
(обн. ДВ. бр. 47 от 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. 
бр. 74 от 2016 г.), съгласно Приложението към 
настоящото решение.  
 
5.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 5.1 да 
се публикува на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в Интернет. 
Съобщение за откриване на процедурата да се 
публикува в един национален ежедневник.  
 
5.3 Определя 30-дневен срок, считано от датата 
на публикуване на съобщението за откриване на 
процедурата за обществено обсъждане на 
проекта по т. 5.1 в национален ежедневник, в 
който заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по изготвения 
проект. 

  
6. Доклад относно документация за участие в 
процедура за събиране, разглеждане и 
оценяване на оферти с цел сключване на 
договори с предмет: „Застраховка на имущество 
и служители на КРС при пет самостоятелно 
обособени позиции”. 
 

6.1 Комисията единодушно одобрява обява за 
избор на изпълнител за сключване на договори 
с предмет: „Застраховка на имущество и 
служители на КРС при следните самостоятелно 
обособени позиции: 
 
Позиция І. Пълно автокаско на 31 бр. МПС; 
 
Позиция ІІ. Застраховка на измервателна 
апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства 
и принадлежащи към тях компоненти, както и на 
допълнително монтирано оборудване на 9 броя 
специализирани автомобили, собственост на 
КРС; 
 
Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС; 
 
Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука” на 
служители на КРС; 
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Позиция V. Застраховка „Гражданска 
отговорност” на 31 бр. МПС и застраховка 
„Злополука” на водача и пътниците в МПС”.  
 
6.2 Обявата да бъде публикувана на Профила 
на купувача на КРС в интернет, на Портала на 
Агенцията по обществени поръчки, както и да 
бъде изпратена до дружествата посочени в 
доклада. 
 
6.3 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е икономически най-изгодна оферта 
при оптимално съотношение качество/цена.  
 
6.4 Възлага на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа и оцени получените 
оферти. 
 

7. Доклад относно изпълнение на заповед № РД 
№ 07-91/30.03.2017 г. 
 

7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно втори търг с явно наддаване 
на  движими вещи – частна държавна 
собственост: 1 брой радиопеленгатор 
„THOMSON CSF“ и 1 брой станция за 
мониторинг на  радиочестотния спектър 
„THOMSON CSF“. 
 
7.2 Одобрява тръжна документация за 
продажба чрез трети търг с явно наддаване на 
движими вещи – частна държавна собственост: 
1 брой радиопеленгатор „THOMSON CSF“ и 1 
брой станция за мониторинг на  радиочестотния 
спектър „THOMSON CSF“. 
 

8. Текуща информация за реализираните 
участия в международни прояви за м. март и м. 
април 2017 г. 
 

8. Точката се отлага. 
 

9. Доклад относно резултати от проверки за 
изпълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни 
съобщения. 
 

9.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно резултати от проверки за изпълнение 
на Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения. 
 
 
9.2 Да бъде изпратено писмо до „БУЛСАТКОМ” 
ЕАД, съгласно приложението към доклада по т. 
9.1. 
 

10. Доклад относно извършенa проверкa на 
"ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС" ЕООД. 
 

10.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно извършена проверка на „ТИВИ НЕТ 
СЪРВИСИС" ЕООД; 
 
10.2 До „ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС" ЕООД да бъде 
изпратено писмото, приложено към доклада по 
т. 10.1. 
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11. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-
60/19.04.2017 г. от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
 

11.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 03-07-60/19.04.2017 г. от 
Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (МТИТС). 
 
11.2 Да бъде изпратено писмо до  МТИТС 
съгласно приложението към доклада по т. 11.1.   
 

12. Доклад относно оценка на постъпили оферти 
за избор на изпълнител с оглед сключване на 
договор с предмет: „Подновяване на лицензи за 
антиспам и уеб-филтър за нуждите на 
Комисията за регулиране на съобщенията”. 
 

12.1 Комисията единодушно прекратява 
възлагането на обществена поръчка с предмет: 
„Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-
филтър за нуждите на Комисията за регулиране 
на съобщенията”. 
 
12.2 Съобщение за прекратяване на 
възлагането на поръчката по т. 12.1 да бъде 
публикувано на профила на купувача на 
Комисията за регулиране на съобщения в 
интернет. 
 

 
 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Доклад относно сключване на нов договор за 
ползване на 6 броя паркоместа от Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно сключване на нов договор за ползване 
на 6 броя паркоместа от Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
1.2 Да се сключи нов едногодишен договор с 
„Центъра за градска мобилност” ЕООД за 
ползване на 6 броя паркоместа за паркиране в 
режим „Служебен абонамент”. 
 
1.3 Да се изплати авансово цялата сума по 
договора.  
 

2. Доклад относно продажба чрез търг на 
движими вещи на КРС - частна държавна 
собственост. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно продажба чрез търг на движими вещи 
на КРС - частна държавна собственост. 
 
2.2 Да бъдат предприети действията съгласно 
предложението в доклада по т. 2.1.    
 

3. Доклад относно провеждане на обществена 
поръчка с предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 
2015 финансови години”. 
 

3.1  Комисията единодушно одобрява доклад 
относно провеждане на обществена поръчка с 
предмет: „Проверка на системата за определяне 
на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 
2015 финансови години”. 
 
3.2 Комисията удължава обявения срок за 
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представяне на оферти по процедура за 
възлагане на обществена поръчка публично 
състезание с предмет: „Проверка на системата 
за определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 
2015 финансови години” до 15.05.2017 г. 
Отварянето на офертите, постъпили за участие 
в процедурата,  да бъде на 16.05.2017 г. 
 
 
 
 
3.3 Информацията относно удължаването на 
срока за получаване на оферти по поръчката  да 
бъде публикувана в Профила на купувача на 
КРС в интернет, Раздел „Поръчки по реда на 
ЗОП, стартирани след 15.04.2016 г.” и на 
Портала за обществени поръчки в АОП. 
 

  
 
 
 
 
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: _________ 

                          (Камелия Георгиева)  


