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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 
 

№ 2 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
10 януари 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 
изменение и допълнение на разрешение на 
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение 
на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ФОКУС-
НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона 
за радиото и телевизията за територията на 
град Ловеч. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „ФОКУС-
НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Ловеч. 
 

 
3. 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 „ЕЙ ЕС 
ПИ“ ЕООД. 
 

 
3. 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 „ЕЙ 
ЕС ПИ“ ЕООД. 
 

 
4. 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 
„САЛАМАНДЪР-Д.А.С“ ООД. 

 
4. 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 
„САЛАМАНДЪР-Д.А.С“ ООД. 
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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 ЕТ „РОСЕН 
НАЧЕВ  О'КЕЙ ТАКСИ”. 
 

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 ЕТ 
„РОСЕН НАЧЕВ  О'КЕЙ ТАКСИ”. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение 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 
„А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за изменение 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 
„А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „БЕРКК-М“ ЕООД 
на „МЕТРОРАДИО“ ЕООД. 
 

 
7. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от „БЕРКК-
М“ ЕООД на „МЕТРОРАДИО“ ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 
 

 
1. Доклад относно одобряване на формат на 
телефонен указател за 2019 г. 
 

  
1.1. Комисията единодушно одобрява 
направеното от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД предложение за 
издаване на обществен телефонен указател 
в електронна форма за 2019 г. 
 
1.2. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 

 
2. Доклад относно писмо с вх. № 04-18-
3/06.12.2018 г. от Комисията за защита на 
личните данни. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 04-18-
3/06.12.2018 г. от Комисията за защита на 
личните данни. 

2.2. Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 2.1. 
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3. Доклад относно обществено обсъждане на 
проект на закон за изменение и допълнение 
на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обществено обсъждане на 
проект на закон за изменение и допълнение 
на Административнопроцесуалния кодекс. 

3.2. Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 3.1., изменено съобразно 
обсъждане на заседанието. 

 
4. Доклад относно решение на 
Административен съд София-град във връзка 
с писмо с изх. № 14-00-2467/2017 г. 

 
4. Комисията единодушно отказва да 
приеме решение по чл. 240, във връзка с чл. 
241, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщения по преписка по жалба с вх. № 
14-00-2467/26.09.2017 г.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 

 

 
1. Доклад относно писмо с вх. № 01-00-
1/10.01.2019 г.  
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 01-00-
1/10.01.2019 г. 

1.2. Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 1.1. 

  
 
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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