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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 

 

№ 28 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

5 юли 2018 година 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Росен Желязков  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 

Андреана Атанасова  - Член на КРС  

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 

 

 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Константин Тилев                -           Член на КРС  

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 

Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 

Антония Попова  - Главен специалист в дирекция ФАД  
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Г-н Росен Желязков – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 

гласуване проекта на дневен ред и допълнителните 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 

изменение на разрешение на „ВОЙСКОМ“ 

ЕАД. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение на 

„ВОЙСКОМ“ ЕАД. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение  

относно постъпило заявление № 08-01-

232/07.06.2018 г. от „АЛФА-2000” ООД и 

„АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД. 

 

 

2.1. Комисията единодушно приема 

решение за прекратяване отдаването под 

наем на индивидуално определен ограничен 

ресурс по 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, 

разрешено с Решение № 450/23.08.2017 г. 

на Комисията за регулиране на 

съобщенията на „АЛФА – 2000” ООД - 

наемодател и „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ” 

ООД - наемател. 

2.2. Комисията единодушно приема 

решение за прехвърляне на част от правата 

и съответните задължения по 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, от „АЛФА – 2000” 

ЕООД на „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ” ООД. 
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3. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

3. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

4. 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 

неподвижната радиослужба от вида „точка 

към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

4. 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 

неподвижната радиослужба от вида „точка 

към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД. 

 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс 

- радиочестотен спектър на „МЕЖДИННА 

СТАНЦИЯ” ООД. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

на „МЕЖДИННА СТАНЦИЯ” ООД. 

 

 

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 за 

собствени нужди чрез електронна 

съобщителна мрежа от подвижна 

радиослужба – PMR, издадено на 

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД. 

 

 

6. Комисията единодушно приема 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 

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

РАЗДЕЛ Б 
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1. Доклад относно изпълнение на заповед № 

РД 07-395/13.04.2018 г., изм. със заповед № 

РД 07-433/21.05.2018 г,. изм. със заповед № 

РД 07-452/11.06.2018 г. 

 

 

 

1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно изпълнение на заповед № РД 07-

395/13.04.2018 г., изм. със заповед № РД 07-

433/21.05.2018 г,. изм. със заповед № РД 07-

452/11.06.2018 г. 

 

2. Доклад относно решение за изменение на 

общите условия на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

 

2. Точката се отлага. 

 

 

3. Доклад относно изготвяне на покана с 

оглед избор на изпълнител за сключване на 

договор с предмет: „Доставка на 

топлоенергия за административна сграда с 

топлоносител за гореща вода, находяща се на 

бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”. 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

покана за избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмет: „Доставка 

на топлоенергия за административна сграда 

с топлоносител за гореща вода, находяща се 

на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. 

София.” 

 

3.2. Поканата да бъде публикувана на 

Профила на купувача на КРС в интернет, 

раздел „Обяви/Покани“, както и да бъде 

изпратена до „Топлофикация София” ЕАД. 

 

3.3. До Съвета за електронни медии, 

Агенцията за ядрено регулиране и ДП 

„Пристанищна инфраструктура“ да бъдат 

изпратени уведомителни писма за 

стартирането на поръчката. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно приемане на Вътрешни 

правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки на Комисия за 

регулиране на съобщенията. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно приемане на Вътрешни 

правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки на Комисия за 

регулиране на съобщенията. 

 

1.1.1. Приема Вътрешни правила за 

управление на цикъла на обществените 

поръчки на Комисия  за регулиране на 

съобщенията, съгласно приложението към 

решението. 

 

1.1.2. Вътрешните правила по т. 1.1.1. да 

бъдат публикувани на вътрешния портал на 

КРС и на интернет страницата на КРС в 
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раздел „Профила на купувача” в подраздел 

„Вътрешни правила по ЗОП”. 

  

 

2. Доклад относно наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали по 

технология T-DAB+. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали по 

технология T-DAB+. 

 

2.1.1. Приема проект на позиция на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

относно издаването на разрешения за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за наземно цифрово радиоразпръскване (T-

DAB+), съгласно Приложението към 

решението. 

 

2.1.2. Открива процедура за обществени 

консултации на проекта на позиция по т. 

2.1.1. 

 

2.1.3. Съобщение за предстоящите 

обществени консултации да се публикува в 

един национален ежедневник, както и на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в Интернет.  

 

2.1.4. Определя 14-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществени 

консултации, в който заинтересованите 

лица могат да представят писмени 

становища по проекта. 

 

2.2. Спира производството по заявление с 

вх. № 12-01-1604/11.05.2018 г., подадено от 

„ТРЕЙД КОНСУЛТ ЛИМИТЕД” ЕООД за 

издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-

DAB+) за територията на гр. София. 

 

 

3. Доклад относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 

пощенските услуги. 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 
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 пощенските услуги (ЗИД на ЗПУ). 

 

3.1.1. Да се изпрати писмо до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т. 3.1. и дадените указания на 

заседанието. 

 

 

4. Доклад относно обява за избор на 

изпълнител за сключване на договор с 

предмет:  „Извършване на ремонт на 

спектрален анализатор Agilent N9344C”. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно обява за избор на 

изпълнител за сключване на договор с 

предмет:  „Извършване на ремонт на 

спектрален анализатор Agilent N9344C”. 

 

4.1.1. Oбявата да бъде публикувана на 

Профила на купувача на КРС в интернет, на 

Портала на Агенцията по обществени 

поръчки. 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

1. Росен Желязков    ___________ 

                                               
(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) 

 

 

 
 

      Протоколирал: _________ 

               ( Антония Попова) 


