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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 
 

№ 01 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
04 януари 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
Константин Тилев                -          Член на КРС  
 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
 

 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
Георги Сулев  - За Директор на дирекция „Правна” 
Камелия Георгиева  - Старши експерт в ГД КС  
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Г-н Иван Димитров – 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 
"МЕГА СОТ" EООД. 

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 "МЕГА СОТ" EООД. 

 
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 на „РОЯЛ 
ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 
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 на „РОЯЛ 
ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване на процедура по отнемане и 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 
„СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ” ЕООД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване на процедура по отнемане 
и 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 
„СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ” ЕООД. 

 
4. 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 

 
4. 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 
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съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „БРИЗ 
2000“ ЕООД. 

съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „БРИЗ 
2000“ ЕООД. 

 
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 на 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ. 

 
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 на 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ. 

 
6. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
7. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 „СОФАРМА“ АД. 

 
8. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието 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 „СОФАРМА“ АД. 

 
 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно регулярно събиране на 
информация, необходима на Европейската 
комисия за изготвяне на доклад за развитието 
на електронните съобщения. 
 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава предприятията, 
посочени в Приложение № 1 към 
решението, да предоставят информация, 
съобразно Приложение № 2 към решението, 
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в срок от 15 дни от получаване на 
решението.  
 
1.2 Задължава предприятията, посочени в 
Приложение № 3 към решението, да 
предоставят информация, съобразно 
Приложение № 4 към решението, в срок от 
15 дни от получаване на решението.  
 
1.3 Предприятията по т. 1.1 и т. 1.2 следва 
да посочат изрично коя част от 
предоставяната информация представлява 
търговска тайна.  
 
1.4 Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

1. Доклад относно откриване на обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на 
самолетни билети в страната и чужбина за 
превоз по въздух на пътници и багаж при 
служебни пътувания, хотелски резервации в 
чужбина и медицински застраховки при 
пътувания в чужбина за нуждите на 
Комисията за регулиране на съобщенията". 
 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което oткрива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка  с предмет: „Осигуряване на 
самолетни билети в страната и чужбина за 
превоз по въздух на пътници и багаж при 
служебни пътувания, хотелски резервации в 
чужбина и медицински застраховки при 
пътувания в чужбина за нуждите на 
Комисията за регулиране на съобщенията“.  
 
1.2 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
открита процедура с предмет по т. 1.1.  
 
1.3 Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки.  
 
1.4 Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на КРС.  

 
2. Доклад относно постъпило писмо вх. № 03-
00-5/14.12.2018 г. от Министерство на 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило писмо с вх. № 
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вътрешните работи. 
 

03-00-5/14.12.2018 г. от Министерство на 
вътрешните работи.  
 
2.2 Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на вътрешните работи, 
съгласно приложението към доклада по т. 
2.1.  

 
3. Доклад относнo обществени консултации 
на Проект на Наредба по чл. 63, ал. 5 от 
ЗЕСМФИ за правилата и нормите за 
проектиране, разполагане и демонтаж на 
електронни съобщителни мрежи. 
 
 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обществени консултации на 
Проект на Наредба по чл. 63, ал. 5 от 
ЗЕСМФИ за правилата и нормите за 
проектиране, разполагане и демонтаж на 
електронни съобщителни мрежи.  
 
3.2 Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и Министерството на 
енергетиката, съгласно приложението към 
доклада по т. 3.1. 

 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

4. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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