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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 
 

№ 23 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
31 май 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 
Константин Тилев                -           Член на КРС  
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

  
 

            Кристина Хитрова   Главен секретар на КРС 
Неда Койчева                -        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 
промяна на идентификационните данни в 
разрешенията за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър и номера, издадени 
на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

1.Комисията единодушно приема решение 
за промяна на идентификационните данни в 
разрешенията за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър и номера, издадени 
на “МОБИЛТЕЛ” 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 
"РАДИО СОТ" ООД. 
 

2. 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 
"РАДИО СОТ" ООД. 
 

3. 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 
"МИЛАНОВ ТАКСИ 8111" EООД. 
 

3. 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 
"МИЛАНОВ ТАКСИ 8111" EООД. 
 

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 

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 
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подвижна радиослужба – PMR, издадено на 
„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 
. 

подвижна радиослужба – PMR, издадено на 
„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 
 

5. 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 ДП „ПРИСТАНИЩНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“. 

5. 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 ДП „ПРИСТАНИЩНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Проект на Годишен доклад на КРС за 
2017 г. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад  
относно проект на Годишен доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2017 г. по Закона за електронните 
съобщения.  
 
1.2 Проектът на доклада по т. 1.1 да бъде 
изпратен в Комисията за защита на 
конкуренцията за изразяване на становище в 
срок от 14 дни от получаването на същия.   

 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Обсъждане и приемане на Устройствен 
правилник на КРС и на нейната 
администрация. 
 

1.1 Комисията единодушно приема 
Устройствен правилник на Комисията за 
регулиране на съобщенията и на нейната  
администрация, съгласно приложението към 
решението. 
 
1.2 Устройственият правилник по т. 1.1 да 
бъде изпратен за обнародване в „Държавен 
вестник". 
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2. Доклад относно изготвяне на 
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”. 
 

2.1 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 32 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; 
 
     Позиция V. Застраховка „Гражданска 
отговорност” на 32 бр. МПС и застраховка 
„Злополука” на водача и пътниците в 
МПС”.  
 
2.2 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. 
 
2.3 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е икономически най-изгодна 
оферта при оптимално съотношение 
качество/цена.  
 

3. Доклад относно постъпило заявление вх. 
№ 08-01-164/24.04.2018 г. от БТК ЕАД. 
 

3. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 
обхват 2,6 GHz на „БЪЛГАРСКА 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД. 
 

4. Доклад относно постъпило писмо вх. № 
08-01-147/17.05.2018 г. от „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

4. Комисията единодушно поправя очевидна 
фактическа грешка, допусната в издаденото 
на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД временно 
разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz, 
като т. 1.2. от условията на разрешението се 
изменя съгласно приложението към 
решението. 
 

  
  
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) 

 

5. Константин Тилев                        ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  
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