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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 

 

№ 29 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

12 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 

Константин Тилев                -           Член на КРС  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

  

 

Неда Койчева                -        и.д. 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 актове за 

установяване на публично държавно 

вземане. 
  

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на актове за установяване на 

публично държавно вземане на следните 

предприятия: 

 
- ET „ЛЪКИ 1 – ГЕНАДИ ИГНАТОВ”; 

- „ИВ ПОЛ” ЕООД; 

- „КАЛАМАРИС ГРУП” ЕООД; 

- „ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД; 

- „ЯМБОЛ МЕС” ЕООД. 

 

2. 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 „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” EAД.  

 

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 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” EAД. 

3. Обсъждане и приемане на решение  за 

издаване 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 на “ГАРД 

ЕЙЧ ЕМ ЕС” ЕАД. 

3. Комисията единодушно приема решение   

за издаване 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 на “ГАРД 

ЕЙЧ ЕМ ЕС” ЕАД. 
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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 

„РЕБЕЛ“ 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 

„РЕБЕЛ“ ООД. 

 

  
 

 

 РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

  

1. Доклад относно етапно изпълнение на 

приоритетите на КРС, 01.01.2018 г. - 

30.06.2018 г. 

1. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно етапното 

изпълнение на приоритетите на КРС за 

първото полугодие на 2018 г. 

 

2. Доклад относно текуща информация за 

реализираните участия в международни 

прояви за м. май и м. юни 2018 г. 

 

2. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно текуща 

информация за реализираните участия в 

международни прояви в периода май – юни 

2018 г. 

  

3. Доклад  относно изменение и допълнение 

на технически изисквания за работа на 

наземни мрежи, позволяващи предоставяне 

на електронни съобщителни услуги. 

 

3.1 Комисията единодушно приема  проект 

на решение за изменение на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги, съгласно 

приложението към решението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Открива процедура за обществено 
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обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т. 3.1 

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.  

 

3.3 Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществено 

обсъждане на проекта по т. 3.1 в национален 

ежедневник, в който заинтересованите лица 

могат да представят писмени становища по 

изготвения проект. 

 

4. Доклад относно постъпило писмо вх. № 

03-07-144/26.06.2018 г. от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

 

4.1 Комисията единодушно  одобрява 

доклад относно постъпило писмо с вх. № 

03-07-144/26.06.2018г. от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС). 

 

4.2 Да бъде изпратено писмо до 

Министерство на отбраната и МТИТС, 

съгласно приложението към доклада по т. 

4.1. 

 

  

  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

 

1. Доклад относно жалба вх. № 14-00-

1013/28.05.2018г. срещу „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 

1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно жалба вх. № 14-00-

1013/28.05.2018г. срещу „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 

 

2. Доклад относно проект на Инструкция по 

чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ. 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проект на Инструкция по чл. 88, ал. 

2 от ЗЕСМФИ. 
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2.2 Да бъдат изпратени писма до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията и до Комисията за енергийно и 

водно регулиране, съгласно приложението 

към доклада по т. 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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)  


