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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 
 

№ 7 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
7 февруари 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 
Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 
Антония Попова  - Младши 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 допълнителна точка. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието и допълнителната точка да бъде включена за разглеждане. 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
продължаване срока на действие 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 „И КЪНЕКТ“ ООД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за продължаване срока на действие 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 
„И КЪНЕКТ“ ООД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решениe 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 
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД. 
  

 
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, издадено 
на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” 
АД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър, издадено на 
Държавно предприятие „Ръководство на 
въздушното движение”. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър, издадено на 
Държавно предприятие „Ръководство на 
въздушното движение”. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „ИНФРОНТ 
ИТАЛИ” С.П.А. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на „ИНФРОНТ ИТАЛИ” С.П.А. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно Проект за изменение и 
допълнение на Тарифата за таксите, които се 
събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения. 
 

 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно проект за изменение и допълнение 
на Тарифата за таксите, които се събират от 
Комисията за регулиране на съобщенията 
по Закона за електронните съобщения. 

 
2. Доклад относно дейността на работна 
група по заповед РД № 07-515/27.08.2018, 
изменена със заповед РД № 07-24/10.01.2019 
г. 

 

 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно дейността на работна група 
по заповед РД № 07-515/27.08.2018 г., 
изменена със заповед РД № 07-
24/10.01.2019 г. 

2.2. Да бъдат предприети действията, 
посочени в доклада по т. 2.1. 

2.3. Да се изготви нова заповед, съгласно 
предложенията дадени на проведеното 
заседание.  

 
3. Доклад относно приемане на списък за 
провеждане на предстоящите обществени 
поръчки на Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2019 г. 
 

 
3. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвен Списък за провеждане на 
предстоящите обществени поръчки през 
2019 г. 

 
4. Доклад относно приключила процедура за 
обществени консултации относно 
предоставянето на свободния ресурс в 
радиочестотни обхвати 2 GHz и 2.6 GHz. 
 

 
4. Точката се отлага. 
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5. Доклад относно оказване на съдействие по 
чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване 
на спорове с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД. 
 

5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад на специализираните комисии по 
Решения №№ 435-439/25.10.2018 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията 
относно оказване на съдействие по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ за доброволно решаване на 
спорове с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД. 
 
5.2. Да бъде изпратено писмо до „КАБЕЛ 
САТ-ЗАПАД“ ООД, „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД, 
„МУЛТИМЕДИА-БГ“ ЕООД, „КРАКРА“ 
АД, „ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ“ ООД, 
„ОПТИЛАН“ ЕООД, „КЕЙБЪЛ КОМ-
ХОЛДИНГ“ ООД, „ПЕРНИК ЛАН“ ООД и 
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, 
с копие до Комисията за енергийно и водно 
регулиране и Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 5.1. 
 

 
6. Доклад относно международна 
координация на радиочестотни назначения и 
зони. 

 

 
 

 
6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно международна координация 
на радиочестотни назначения и зони. 
 
6.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на външните работи и до 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 6.1. 

 
7. Доклад относно постъпило писмо вх. № 03-
00-2/09.01.2019 г. от Министерство на 
вътрешните работи. 
 
 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило писмо с вх. № 
03-00-2/09.01.2019 г. от Министерството 
на вътрешните работи. 

7.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на вътрешните работи, 
съгласно приложението към доклада по т. 
7.1. 
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8. Доклад относно писмо на „А1 БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД с вх. № 12-01-3228/2018 г.  
 

8. Точката се отлага. 

 
9. Доклад относно жалба с вх.№ 14-00-
86/15.01.2019 г. от „ПРО ТРЕЙД 
СОЛЮШЪНС“ ЕООД. 
 
 

 
9.1. Комисията единодушно приема 
становище по спора между „ПРО ТРЕЙД 
СОЛЮШЪНС“ ЕООД и „СПИДИ” АД, 
съгласно Приложението към решението. 

9.2. Страните по спора да бъдат писмено 
уведомени за взетото становище по т. 9.1 в 
тридневен срок от датата на решението. 

 
10. Доклад относно съгласуване на проект на 
Постановление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Постановление № 
385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на 
Централния орган за покупки за нуждите на 
органите на изпълнителната власт. 
 
 

 
10. Комисията единодушно съгласува 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация относно 
проект на Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на 
Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 
г. за дейността на Централния орган за 
покупки за нуждите на органите на 
изпълнителната власт, като изразява своето 
становище, съгласно приложението към 
решението. 

 
11. Доклад относно изготвяне на 
документация по процедура за пряко 
договаряне с предмет: „Организиране на 
събития на територията на Република 
България за нуждите на Комисия за 
регулиране на съобщенията”.  
 
 

 
11.1. Комисията одобрява проект на 
документация по процедура пряко 
договаряне с предмет: „Организиране на 
събития на територията на Република 
България за нуждите на Комисия за 
регулиране на съобщенията“. Гаранцията за 
изпълнение на договора да бъде 3% от 
стойността на договора. 

11.2. Да бъдат въведени данни за 
процедурата по т. 11.1. в Системата за 
случаен избор в АОП. 

11.3. В случай, че поръчката бъде избрана 
за контрол от АОП, проектът на 
документацията да бъде изпратен до АОП. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 
 
1. Доклад относно проект на концепция за 
необходимостта от въвеждане в българското 
законодателство на средства за електронна 
идентификация. 

 
1. Точката се отлага. 
 

 
 
 
 
 
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: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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