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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 
 

№ 6 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
06 февруари 2020 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам.-председател на КРС 
Илия Христозов  - 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 „Правна” 
Камелия Иванова  - Старши експерт в дирекция ФАД 
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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 
заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
  
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. 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 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО 
ДВИЖЕНИЕ”. 

1. 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 ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ “РЪКОВОДСТВО НА 
ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
продължаване срока на действие на 
разрешение № 02119/07.04.2016 г. за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
производствени нужди на „ЗАВОД ЗА 
ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за продължаване срока на действие на 
разрешение № 02119/07.04.2016 г. за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за производствени нужди на „ЗАВОД ЗА 
ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-
211/26.11.2019 г. от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията относно постъпил ревизиран 
проект на споразумение съгласно условията 
на чл. 6.6 от Приложение 30Б на 
Радиорегламента от администрацията на 
Република Гърция. 

 

 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приема Проект на Решение 
на Министерския съвет за сключване на 
„Споразумение между Комисия за 
регулиране на съобщенията на Република 
България и Министерство на цифровото 
управление на Република Гърция за взаимно 
включване на техните територии в зоната на 
обслужване на спътниковите мрежи, 
работещи в плановите радиочестотни ленти, 
регулирани от Приложение 30Б на 
Радиорегламента“. 
 
1.1.1 Проектът по т. 1.1, заедно с всички 
документи към него да бъде изпратен за 
съгласуване по реда на чл. 32 от 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация. 
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2. Доклад относно съгласуване на материали, 
касаещи проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗИД на ЗАНН), 
предоставени по реда на чл. 32 и чл. 34, ал. 1 
от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува без забележки 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация относно 
проект на Закон за изменение и  допълнение 
на Закона за административните нарушения 
и наказания, представен с писмо вх. № 02-
00-1/08.01.2020 г. на Министерски съвет. 

 
3. Доклад относно обсъждане и приемане на 
проект за изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа на 
електронни съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване и 
съоръженията, свързани с тях.  
 

 
3.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приема проект на решение 
за изменение и допълнение на Техническите 
изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от радиослужба 
радиоразпръскване и съоръженията, 
свързани с тях, съгласно приложението към 
решението. 
 
3.1.1 Открива процедура за обществено 
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.  
 
3.1.2 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. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно бюджета на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2020 г. 

 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно бюджета на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2020 г. 

 
2.Доклад относно становище по 
законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на територията. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно становище по законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията. 
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2.1.1 Да се изпратят писмата,  приложени 
към доклада по т. 2.1, до Комисията по 
здравеопазването, Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление и Комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщения 
към 44-то Народно събрание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                                ___________ 
                                               (Зам.-председател на КРС) 
 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Иванова) 
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