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Г-н Никола Колев – За 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 
прекратяване на разрешение, издадено на 
„РЕЗОНАНС” ЕООД за град Горна Оряховица и 
издаване на разрешение на „РЕЗОНАНС” ЕООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Горна 
Оряховица. 

1. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване на разрешение, издадено на 
„РЕЗОНАНС” ЕООД за град Горна Оряховица и 
издаване на разрешение на „РЕЗОНАНС” ЕООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Горна 
Оряховица. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РАДИОКОМПАНИЯ 
СИ.ДЖЕЙ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията за територията на град 
Ихтиман. 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Ихтиман. 
 

3. 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 съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба - PMR, издадено 
на "ЕМ КОМФОРТ" ООД. 

3. 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 съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба - PMR, 
издадено на "ЕМ КОМФОРТ" ООД. 
 

4. 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 „ЕЛМА” ООД. 

4. 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 „ЕЛМА” ООД. 
 

5. 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 съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба – PMR, 
издадено на „ЕЛМА” ООД. 
 

5. 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 съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба – PMR, 
издадено на „ЕЛМА” ООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изпълнение на Заповед РД № 
07-570/22.10.2018 г. - избор на изпълнител за 
сключване на договор с  предмет: „Профилактика 
на обекти на Комисията за регулиране на 
съобщенията”. 
 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно разглеждане, оценка и класиране на 
постъпили оферти с оглед сключване на 
договори с предмет: „Профилактика на обекти 
на Комисията за регулиране на съобщенията” 
по следните самостоятелно обособени позиции: 
Позиция 1: Обект „Благоевград“; Позиция 2: 
Обект „Тодорово“; Позиция 3: Обект „Пловдив“; 
Позиция 4: Обект „Черногорово“; Позиция 5: 
Обект „Сталево“; Позиция 6: Обект „Варна“; 
Позиция 7: Обект „Разград”.  
 
1.2 Определя изпълнението на поръчката да 
бъде възложено по позиции, както следва:  
 
1.2.1 По позиция 1: Обект „Благоевград“: на 
„ЛИМЕС-Б” ООД; 
 
1.2.2 По Позиция 2: Обект „Тодорово“: на „ИТА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;  
 
1.2.3 По Позиция 3: Обект „Пловдив“: на  
„ЛИМЕС-Б“ ООД; 
 
 1.2.4 По Позиция 4: Обект „Черногорово“:  на 
“ТРАНССИГНАЛ” ЕООД;  
 
 1.2.5 По позиция 5: Обект „Сталево“: на 
„ЛИМЕС-Б“ ООД; 
   
1.2.6 По позиция 6: Обект „Варна“: на „ЛИМЕС-
Б“ ООД;  
 
1.2.7 По позиция 7: Обект „Разград“: на 
„ЛИМЕС-Б“ ООД. 
 

2. Доклад относно избор на изпълнител  за 
възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на мониторингова апаратура 
за Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър”. 
 

2.1 Комисията единодушно приема решение, с 
което oпределя “ИНСТРУМЕНТУМ” ЕООД за 
изпълнител по процедура публично състезание 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на мониторингова апаратура за 
Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър”.  
 
2.2 Участникът, определен за изпълнител на 
обществената поръчка, при сключване на 
договора да представи гаранция за изпълнение 
в размер на 5 % от стойността на поръчката.  
 
2.3 Електронната преписка в „Профила на 
купувача” по обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на мониторингова апаратура за 
Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър” е на следния 
електронен адрес: 
http://www.crc.bg/section.php?id=2563&lang=bg. 
 

3. Доклад относно внесен от „Българска 3.1 Комисията единодушно  приема проект на 
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телекомуникационна компания”  ЕАД проект на 
изменение на Типово предложение за сключване 
на  договор за взаимно свързване и поставяне на 
този проект на  обществени консултации. 
 

решение за одобрение на проект на изменение 
на типово предложение за взаимно свързване, 
представен от „Българска телекомуникационна 
компания" ЕАД с писма с вх. №№ 04-04-
387/26.09.2018 г. и 04-04-407Е/09.10.2018 г., със 
задължителни указания за неговото изменение,  
съгласно приложението към решението.  
 
3.2 Открива процедура на обществени 
консултации на проекта на решение по т. 3.1. 
Проектът на решение по т. 3.1 да се публикува 
на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет.  
 
3.3 Съобщение за откриване на процедурата за 
обществени консултации по т. 3.2 да се 
публикува в един национален ежедневник. 
  
3.4 Определя 14-дневен срок, считано от датата 
на публикуване на съобщението за откриване 
на процедурата за обществени консултации в 
национален ежедневник. В този срок 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по приетия проект.  
 

4. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
45Е/23.10.2018 г. от Съвета за електронни медии. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 04-09-45Е/23.10.2018 г. 
от Съвета за електронни медии. 
 
4.2 До Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
да бъде изпратено писмото, съгласно 
приложението към доклада по т. 4.1, с 
направеното допълнение на заседанието.  
 

5. Обсъждане и приемане на решение за 
откриване на процедура за обществени 
консултации относно перспективите за 
предоставяне на ресурс в радиочестотни обхвати 
2 GHz и 2.6 GHz. 

5.1 Комисията единодушно приема решение, с 
което  открива процедура по обществени 
консултации относно предоставянето на 
свободния ресурс в радиочестотни обхвати 2 
GHz и 2.6 GHz. 
 
5.2 Приема позиция на Комисията за 
регулиране на съобщенията относно въпросите 
по т. 5.1, ведно с причините, които мотивират 
позицията, съгласно приложението към 
решението.  
 
5.3 Съобщение за предстоящите обществени 
консултации по т. 5.1, съдържащо реквизитите 
по чл. 37, ал. 3 от Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС), да се публикува в един 
национален ежедневник, както и на страницата 
на Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет.  
 
5.4 Определя 30-дневен срок, считано от дата 
на публикуване на съобщението за откриване 
на процедурата за обществени консултации по 
т. 5.1 в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
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писмени становища. 
 

6. Доклад относно определяне на специализирани 
комисии по чл. 86 от ЗЕСМФИ във връзка с Общи 
условия на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД 
и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД. 

6.1 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението. 
 
 
6.2 Специализираната комисия по т. 6.1 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-1985/31.10.2018 г. 
от ЕТ „ЕНДЖЪЛСОФТ - АНГЕЛ ГАРОВ“. 
 
6.3 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението. 
 
6.4 Специализираната комисия по т. 6.3 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-1989/01.11.2018 г. 
от „ТРИМЕДИЯ КОМПЮТЪР“ ООД. 
 
6.5 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.6 Специализираната комисия по т. 6.5 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-1990/01.11.2018 г. 
от „ИН ТРЕЙД 87“ ЕООД. 
 
6.7 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.8 Специализираната комисия по т. 6.7 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-1992/01.11.2018 г. 
от „ВИДЕОСАТ - НОВЕ“ ООД. 
 
6.9 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.10 Специализираната комисия по т. 6.9 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-1994/01.11.2018 г. 
от „НИКМИР“ ООД. 

 

6.11 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
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състав, съгласно приложението към решението.  

 

6.12 Специализираната комисия по т. 6.11 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-2000/02.11.2018 г. 
от „КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА“ ООД. 
 
6.13 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.14 Специализираната комисия по т. 6.13 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-2001Е/02.11.2018 
г. от „ТЕРЗИЕВ-2004“ ЕООД. 
 
6.15 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.16 Специализираната комисия по т. 6.15 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-2009/05.11.2018 г. 
от „ЛАНСТАР“ ООД. 
 
 
6.17 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.18 Специализираната комисия по т. 6.17 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № 14-00-2010/05.11.2018 г. 
от „АЛФА НЕТ БГ“ ЕООД. 
 
6.19 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
6.20 Специализираната комисия по т. 6.19 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило писмо вх. № писмо вх. № 12-01-
3201Е/02.11.2018 г. от „ХРИСИНТА-72“ ЕООД. 

 

7. Доклад относно писмо вх. № 04-00-
147/08.10.2018 г. на Държавна агенция „Архиви“. 
 

7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо вх. № 04-00-147/08.10.2018 г. на 
Държавна агенция „Архиви“. 
 
7.2 Да бъде изпратено писмо до Държавна 
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агенция „Архиви“, съгласно приложението към 
доклада по т. 7.1, с направеното допълнение на 
заседанието. 
 

8. Доклад относно изготвяне на документация по 
процедура с предмет: „ Актуализация на 
лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” 
. 
 

8.1 Комисията единодушно одобрява покана за 
избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер 
на Oracle за нуждите на КРС”. 
 
8.2 Поканата да бъде публикувана на Профила 
на купувача на КРС в интернет, както и да бъде 
изпратена до „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ. 
 
 
 
8.3  Възлага на Главния секретар на Комисията 
за регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа получената оферта 
с оглед избор на изпълнител в процедурата. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

1. Доклад относно текуща информация за 
реализираните международни прояви за периода 
септември-октомври 2018 г. 
 

1. Комисията единодушно приема за сведение 
доклад относно текуща информация за 
реализираните участия в международни прояви 
в периода септември – октомври 2018 г. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс -
радиочестотен спектър на „АВИОТЕХНИКА” 
ЕООД. 
  

2. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс -
радиочестотен спектър на „АВИОТЕХНИКА” 
ЕООД. 
 

3. Доклад относнo изпълнението на заповед РД  
№ 07-591/06.11.2018 г.                                              
 

3. Комисията единодушно одобрява 
направеното предложение в доклада относно 
изпълнение на заповед № РД-07-
591/06.11.2018г. 
 

 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Никола Колев                               ____________ 
   

                                 (За 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) 


