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Протокол № 16 от 04 април 2019 г. 2 

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 заседаниетo и 

допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 
 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. Добрич 
след решение на Съвета за електронни медии. 

 
1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. 
Добрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ДОБРУДЖА СПЕКТЪР” ООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. Добрич 
след решение на Съвета за електронни медии. 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ДОБРУДЖА СПЕКТЪР” ООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. 
Добрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на „ФОКУС-
НУНТИ” ООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа 
за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на гр. Добрич след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
3. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. 
Добрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. Добрич 
след решение на Съвета за електронни медии. 

 
4. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. 
Добрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 

 
5. Комисията единодушно приема решение за 
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изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. Добрич 
след решение на Съвета за електронни медии. 

изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. 
Добрич след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
6. 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 „ВИ АЙ ДЖИ СЪРВИСИЗ 
БЪЛГАРИЯ “ ООД. 

 
6. 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 „ВИ АЙ ДЖИ 
СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ “ ООД. 

 
7. 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 СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН 
СПОРТ“. 

 
7. 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 СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН 
СПОРТ“. 

 
8. 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 „БУРГАСБУС” 
ЕООД. 

 
8. 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 „БУРГАСБУС” 
ЕООД. 

 
9. 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 „АСО СОФИЯ“ 
ООД. 

 
9. 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 „АСО СОФИЯ“ 
ООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-
58/10.01.2019 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

1.1  Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно писмо с вх. № 14-00-58/10.01.2019 г. от 
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 
1.2 Да бъдат предприети действията, посочени в 
доклада по т. 1.1. 
 
1.3 Да се изпратят писма до Главна дирекция 
„Борба с организираната престъпност“ при 
Министерството на вътрешните работи на 
Република България и до Държавната агенция 
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за метрологичен и технически надзор, съгласно 
дадените на заседанието указания. 

 
2. Доклад относно приемане на финални доклади 
за изпълнение на договор № 03-08-80/15.12.2017 
г. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно приемане на финални доклади за 
изпълнение на договор № 03-08-80/15.12.2017 г.  
 
2.2 Да бъдат предприети действията, съгласно 
доклада по т. 2.1. 

 
3. Доклад относно наземно цифрово 
радиоразпръскване на радиосигнали (T-DAB+). 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно наземно цифрово радиоразпръскване 
на радиосигнали (T-DAB+).  
 
3.2 До Съвета за електронни медии да бъде 
изпратено писмо, съгласно приложението към 
доклада по т. 3.1. 

 
4. Доклад относно заявление с вх. № 08-01-
89Е/18.02.2019 г. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение, с 
което спира административното производство 
по заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019г., 
подадено от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
наземно цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) 
за територията на гр. София. 

 
5. Доклад относно постъпило писмо вх. № 03-07-
37/27.02.2019 г. от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
 

 
5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпило писмо с вх. № 03-07-
37/27.02.2019 г. от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 
5.2 До Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията да 
бъде изпратено писмо, съгласно приложението 
към доклада по т. 5.1.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
 
1. Доклад относно постъпили писма вх. № 04-04-
60Е/29.03.2019 г., № 12-01-1291/01.04.2019 г. и № 
12-01-1293/01.04.2019 г. 
 

 
1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпили писма вх. № 04-04-
60Е/29.03.2019 г., № 12-01-1291/01.04.2019 г. и 
№ 12-01-1293/01.04.2019 г.  
 
1.2 Да бъдe изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 1.1.  

 
2. Доклад относно избор на изпълнител по 
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 Комисия за 
регулиране на съобщенията". 

 
2.1 Комисията единодушно приема решение, с 
което обявява следното класиране на 
участниците в открита процедура 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 КРС": 
 
2.1.1 „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД с  
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участници в обединението: „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД 
и „ПОСОКА КОМ“ ООД; 
2.1.2 „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД. 
 
2.2 Определя за изпълнител БЪЛГАРИЯ ЕР И 

ПОСОКА“ ДЗЗД с участници в обединението: 

„БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД и „ПОСОКА КОМ“ ООД в 

открита процедура 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 КРС".  

 

2.3 Участникът, определен за изпълнител на 

обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за изпълнение 

в размер на 5 % от максимално допустимата 

стойност на договора.  

 

2.4 Отстранява участника в процедурата „КЛИО 

ТРАВЕЛ“ ООД. 

 

2.5 Отстранява участника в процедурата 

„КАСИО БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД с участници в 

обединението: „АРГУС БИЗНЕС 

КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД и „КАСИО ЕЪР 

СЕРВИЗ ХИЗМЕТ ЛЕРИ ДИК ТИК ЛТД. СТИ, 

ТА§ КАС ТУРИЗМ САЯХАТ АГЕНТАСИ“. 

 

2.6 Отстранява участника в процедурата „БЕСТ 

ТУР“ ЕООД. 

 

2.7 Електронната преписка в „Профила на 

купувача” по 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 КРС” е на 

следния електронен адрес: 

http://www.crc.bg/bg/statii/1608/dokumentaciq-za-

provezhdane-na-procedura-s-predmet-osigurqvane-

na-samoletni-bileti-v-stranata-i-chuzhbina-za-

prevoz-po-vyzduh-na-pytnici-i-bagazh-pri-

sluzhebni-pytuvaniq-hotelski-rezervacii-v-

chuzhbina-i-medicinski-zastrahovki-pri-pytuvaniq-v-

chuzhbina-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-

na-syobshteniqta.  

 
3. Доклад относно Проект на Решение на 
Министерския съвет за одобряване на 
средносрочната бюджетна прогноза за периода 
2020-2022 г. 

 
3. Комисията единодушно съгласува 

предоставените материали по реда на 

Устройствения правилник на Министерския 

http://www.crc.bg/bg/statii/1608/dokumentaciq-za-provezhdane-na-procedura-s-predmet-osigurqvane-na-samoletni-bileti-v-stranata-i-chuzhbina-za-prevoz-po-vyzduh-na-pytnici-i-bagazh-pri-sluzhebni-pytuvaniq-hotelski-rezervacii-v-chuzhbina-i-medicinski-zastrahovki-pri-pytuvaniq-v-chuzhbina-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
http://www.crc.bg/bg/statii/1608/dokumentaciq-za-provezhdane-na-procedura-s-predmet-osigurqvane-na-samoletni-bileti-v-stranata-i-chuzhbina-za-prevoz-po-vyzduh-na-pytnici-i-bagazh-pri-sluzhebni-pytuvaniq-hotelski-rezervacii-v-chuzhbina-i-medicinski-zastrahovki-pri-pytuvaniq-v-chuzhbina-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
http://www.crc.bg/bg/statii/1608/dokumentaciq-za-provezhdane-na-procedura-s-predmet-osigurqvane-na-samoletni-bileti-v-stranata-i-chuzhbina-za-prevoz-po-vyzduh-na-pytnici-i-bagazh-pri-sluzhebni-pytuvaniq-hotelski-rezervacii-v-chuzhbina-i-medicinski-zastrahovki-pri-pytuvaniq-v-chuzhbina-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
http://www.crc.bg/bg/statii/1608/dokumentaciq-za-provezhdane-na-procedura-s-predmet-osigurqvane-na-samoletni-bileti-v-stranata-i-chuzhbina-za-prevoz-po-vyzduh-na-pytnici-i-bagazh-pri-sluzhebni-pytuvaniq-hotelski-rezervacii-v-chuzhbina-i-medicinski-zastrahovki-pri-pytuvaniq-v-chuzhbina-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
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 съвет и на неговата администрация, относно 

Проект на Решение на Министерски съвет за 

одобряване на средносрочната бюджетна 

прогноза за периода 2020-2022 г., като изразява 

своите забележки, съгласно приложението към 

решението. 
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