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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 
 

№ 03 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
18 януари 2018 година 

 
 
 
 

   
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  -  Председател на КРС 
Никола Колев               - Зам. Председател на КРС 
доц. д-р Ирина Романска  - Член на КРС 
Андреана Атанасова  -  Член на КРС  
Константин Тилев  - Член на КРС 
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

  
Неда Койчева                -       ИД Главен секретар на КРС  и  
                                                Директор на дирекция ПРОПО 
Камелия Георгиева     -       Старши експерт в ГД КС 
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Г-н Росен Желязков – 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 
откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 
 

1.Комисията единодушно приема решение за 
откриване на процедури по отнемане на 6 броя 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс на следните 
предприятия: 
 

- „СОД – ЦАРЕВЕЦ” ЕООД – 1 бр.;  
-  „ВИАЙЛЕТ 1” ЕООД – 1 бр.; 
- „МЕТРО“ ЕООД – 1бр.; 
- „СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ” ЕООД – 1 бр.;  
- „СОТ СИГМА СЕКЮРИТИ” ЕООД – 1бр.; 
- „РУТЕЛКОМ” ООД - 1бр. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

2. Комисията единодушно приема решение за 
отнемане на 3 броя разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс на 
следните предприятия: 
 

- ЕТ „ЛЪКИ 1 ГЕНАДИ ИГНАТОВ”; 
- „КАЛАМАРИС ГРУП” ЕООД; 
- „ЯМБОЛ МЕС” ЕООД. 

 
 
 
 

 
 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ИНТЕРИНВЕСТ“ АД  
на „ЛАПЛАС” АД. 
 

 
 
3. Комисията единодушно приема решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ИНТЕРИНВЕСТ“ АД  
на „ЛАПЛАС” АД. 

4. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 

4. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване действието на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
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ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба – PMR, 
издадено на „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС” АД. 
 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба – PMR, 
издадено на „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС” АД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
  

5. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение № 01406/08.05.2009 
г.  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 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

6. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение № 01406/08.05.2009 
г. 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 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение № 01362/20.02.2009 
г. 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 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
 
 
 

7. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение № 01362/20.02.2009 
г. 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 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

8. 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 
„ВИКИНГ-НИКОЛОВ“ EООД. 
 

8. 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 
„ВИКИНГ-НИКОЛОВ“ EООД. 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 
 

1. Доклад относно проект на решение на 
Министерския съвет за бюджетната процедура 
за 2019 г.  

1. Комисията единодушно съгласува 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация, относно 
Проект на Решение на Министерския съвет за 
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бюджетната процедура за 2019 г. без 
забележки.   
 

2. Приоритети на КРС за 2018 г. с определени 
задачи, срокове и отговорници за изпълнението 
им. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно приоритети на Комисията за регулиране 
на съобщенията за 2018 г. с определени задачи, 
срокове и отговорници за изпълнението им. 
 
2.2 Приема задачите, сроковете и 
отговорниците за изпълнение на приоритетите 
на Комисията за регулиране на съобщенията за 
2018 г. 
 

3. Проект на тематичен план  за 
международната дейност на КРС през 2018 г. 
 

3. Комисията единодушно приема тематичен 
план за международната дейност на КРС през 
2018 г. 
 

4. Справка за предстоящи международни 
прояви в периода януари-април 2018 г. 
 

4. Комисията единодушно приема за сведение 
справка с предстоящите международни прояви 
за периода януари – април 2018 г. 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
 

1. Доклад относно постъпило искане от 
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД 
и „Мобилтел” ЕАД за удължаване на срока за 
предоставяне на информация съгласно 
Решение на КРС № 629/21.12.2017 г. 
 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно удължаване на срока за предоставяне 
на информацията по Решение № 629/21.12.2017 
г. на КРС. 

 

1.2 Да бъдe изпратенo писмo до „Мобилтел” 
ЕАД и „Българска телекомуникационна 
компания” ЕАД, съгласно приложението към 
доклада по т. 1.1. 

 

2. Доклад относно изпълнение на бюджета на 
КРС за 2017 г. 
 

2.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно изпълнение  бюджета на КРС за 2017 
год.  

 

2.2 Да се  предприемат действия, съгласно 
доклада.   
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ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Росен Желязков                             ____________ 
                                                           

( Председател на КРС) 

 
2. Никола Колев                                ____________ 
                                                       

( Зам. Председател на КРС) 

 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              

(Член на КРС) 

 
4. Андреана Атанасова                   ____________ 
                                                              

(Член на КРС) 

 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                                                              

(Член на КРС)
 

           
Протоколирал: _________ 

                  (Камелия Георгиева)  


