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Г-н Росен Желязков – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 

гласуване проекта на дневен ред. 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседанието. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

  

 

РАЗДЕЛ А 

 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ” 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 град Плевен след решение на 

Съвета за електронни медии. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ” 

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 град 

Плевен след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

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 град 

Самоков след решение на Съвета за 

електронни медии. 

2. Комисията единодушно приема решение 

за 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 град Самоков след решение 

на Съвета за електронни медии. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 град 

Момчилград след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 град 

Момчилград след решение на Съвета за 

електронни медии. 
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4. Обсъждане и приемане на решениe 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 ЕТ 

“ЦВЕТАН ИВАНОВ - 98”. 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за 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 ЕТ 

“ЦВЕТАН ИВАНОВ - 98”. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно откриване на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на 

мониторингова апаратура за Националната 

система за мониторинг на радиочестотния 

спектър”. 

 

1.1 Комисията единодушно открива 

процедура публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на мониторингова 

апаратура за Националната система за 

мониторинг на радиочестотния спектър”. 

 

1.2 Одобрява обявление за обществената 

поръчка и документация за участие в 

процедурата публично състезание с 

предмет по т. 1.1. 

 

1.3 Обявлението и решението за откриване 

на процедурата публично състезание 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 публично състезание 

да бъдат публикувани в Профила на 

купувача на интернет страницата на КРС. 

 

2. Доклад относно постъпила информация за 

телефонни измами. 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява 

доклад относно постъпила информация за 

телефонни измами. 

 

2.2 Да бъдат предприети действията, 

съгласно доклада по т. 2.1. 

 

3. Доклад относно определяне на 

специализирана комисия по искане за 

оказване на съдействие за постигане на 

съгласие. 

 

3.1 Комисията единодушно определя 

специализирана комисия в състав, съгласно 

приложението към решението. 

 

3.2 Специализираната комисия по т. 3.1. 

има за задача да проведе процедурата по чл. 

55 от Закона за електронните съобщения по 
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разглеждане на постъпило от страна на 

„София Коннект” ЕАД искане за оказване 

на съдействие за постигане на съгласие с 

„Глобъл Комюникейшън Нет” АД. 

 

3.3 При отсъствие на Председателя на 

специализираната комисия, той се замества 

от друг член на специализираната комисия. 

 

3.4 При наличие на основателна причина, 

КРС може с решение да освободи член на 

специализираната комисия и на негово 

място да определи нов такъв. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

1. Росен Желязков    ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Андреана Атанасова                     ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 

                                                              
(Член на КРС) 

 

       

 

 

 

 

 

Протоколирали: _________ 

(Камелия Георгиева)  

 

 

              _________ 
                                                                                                           (Антония Попова) 


