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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 
 

№ 08 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
22 февруари 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  
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ 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 
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 "ГРАДСКИ 
ТРАНСПОРТ" ЕАД. 
 

1.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 "ГРАДСКИ 
ТРАНСПОРТ" ЕАД. 
 

2. 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 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 
  

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 за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба – PMR, 
издадено на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 
 

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 
неподвижната радиослужба от вида „точка към 
точка” на „ТЕЛЕНОР 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 
неподвижната радиослужба от вида „точка към 
точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

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 „АВЕРС“ ООД. 
 

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 „АВЕРС“ ООД. 
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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 СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА. 

 
 
  

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 СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА. 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно постъпило заявление за 
достъп до обществена информация с вх. № 16-
00-1/07.02.2018. 
 

1.1 Комисията единодушно предоставя пълен 
достъп до обществената информация, поискана 
със заявление с вх. № 16-00-1/07.02.2018 г. 
 
1.2 Информацията по т. 1.1 да бъде 
предоставена на заявителя по електронен път 
чрез изпращането й, ведно с решението, на 
адрес на електронна поща.  
 
1.3 Формата, под която да бъде предоставен 
достъпът до исканата информация, е посочване 
на интернет адрес, където ще бъдат 
публикувани данните. 
1.4 За предоставянето на исканата информация 
по електронен път не се заплащат разходи.  
 

2. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
156/29.01.2018 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 12-01-156/29.01.2018 г. от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

2.2 Да се изпрати писмо до „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с копие до „НЕТФИНИТИ” 
ЕАД, съгласно приложението към доклада по т. 
2.1. 

  
3. Доклад  относно съгласуване по реда на чл. 
35, ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация на документи във връзка със 
сключване на споразумение с Република 
Армения. 
 

3.1 Комисията единодушно приема Проект на 

Решение на Министерския съвет за сключване 

на „Международно споразумение между 

Комисията за регулиране на съобщенията на 

Република България и Министерството на 

транспорта, комуникациите и информационните 

технологии на Република Армения относно 

взаимно включване на техните територии в 

зоните на обслужване на спътниковите им 

мрежи, работещи в плановите радиочестотни 

ленти, регулирани от Приложение 30Б на 

Радиорегламента“. 
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3.2 Проектът по т. 3.1, заедно с всички 

документи към него да бъде изпратен за 

съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 
  
4. Доклад  относно съгласуване по реда на чл. 
35, ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация на документи във връзка със 
сключване на споразумение с Република Кипър. 
. 

4.1 Комисията единодушно приема Проект на 

Решение на Министерския съвет за сключване 

на „Международно споразумение между 

Комисията за регулиране на съобщенията на 

Република България и Министерството на 

транспорта, комуникациите и труда на 

Република Кипър относно включване на 

територии в зоната на обслужване на 

спътниковите мрежи, работещи в 

радиочестотните ленти, регулирани от 

Приложение 30Б на Радиорегламента“.  

 

 

4.2 Проектът по т. 4.1, заедно с всички 

документи към него да бъде изпратен за 

съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

1. Доклад относнo Решение № 510/14.09.2017 г. 
на КРС. 
 
 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно Решение № 510/14.09.2017 г. на КРС. 
 
1.2 Да се изпрати писмото, съгласно 
приложението към доклада по т. 1.1. 

 

2. Доклад относно постъпило заявление  с  вх. 
№ 16-00-2/13.02.2018 г. за достъп до 
обществена информация. 
 

2.1 Комисията единодушно предоставя пълен 
достъп до обществената информация, поискана 
със заявление с вх. № 16-00-2/13.02.2018 г., а 
именно до следното: 

 
„2.1.1 Регистрирани ли са в 

администрацията на КРС жалби или сигнали за 
корупционни прояви и/или неправомерни 
действия на служители на Комисията за 
периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. и ако да – 
какъв е техният общ брой? 

 
  2.1.2 Какъв брой от регистрираните 

сигнали по т. 2.1.1 за периода 01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. са получени по електронен път, 
чрез специализирания онлайн формуляр 
„Антикорупция“ в интернет страницата на 
Комисията? 

 
  2.1.3 Какъв брой от всички 

регистрирани жалби или сигнали за 
корупционни прояви и/или неправомерни 
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действия на служители на Комисията за 
периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са 
подадени анонимно? 

 
  2.1.4 Какъв брой от всички 

регистрирани жалби или сигнали за 
корупционни прояви и/или неправомерни 
действия на служители на Комисията за 
периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са 
препратени до Прокуратурата на Република 
България?“. 

 
2.2 Информацията да бъде предоставена на 
директора на „Български институт за правни 
инициативи” по електронен път чрез 
изпращането й, ведно с настоящото решение, 
на посочения в заявлението адрес на 
електронна поща.  
 
2.3 За предоставянето на исканата информация  
по електронен път не се заплащат разходи. 

 

  
 
 
 
 
 
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) 

 
           
 
Протоколирал: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  


