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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 
 

№ 17 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
12 април 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - 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” 
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 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 
изменение и допълнение на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижната радиослужба от вида „точка 
към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
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 
неподвижната радиослужба от вида „точка 
към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 
 

 
2. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
2. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България за 5 
обекта след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България за 5 
обекта след решение на Съвета за 
електронни медии и решение за поправка на 
очевидна фактическа грешка. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване 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 
,,ПРЕСТРАФИК” ЕООД и 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 
„ИНТТРАФИК” ЕООД. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване 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 
,,ПРЕСТРАФИК” ЕООД и 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 
„ИНТТРАФИК” ЕООД. 

 
 
5. 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 
„АРКУС - СИГУРНОСТ БЛАГОЕВГРАД“ 
ЕООД. 
 

 
5. 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 „АРКУС - СИГУРНОСТ 
БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД. 

 
6. 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  
„АГЕНЦИЯ БАРС 3” EООД. 
 

 
6. 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  „АГЕНЦИЯ БАРС 3” EООД. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 

 
7. Комисията единодушно приема решения 
за отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
на следните предприятия: 

„ЛЕВ СЕКЮРИТИ ГРУП“ АД (с 
променена фирма – „ТОП 
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СЕКЮРИТИ ГРУП“ АД); 

„ЕВИАН – Ф“ ЕООД; 
 
„ВИП СЕКЮРИТИ ЕЛЕКТРОНИКС“ 
ООД; 
 
„ВИКИНГ – НИКОЛОВ“ ЕООД – 3 
броя. 
 

 
 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно оказване на съдействие по 
чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване 
на спорове с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЮГ“ ЕАД. 
 Д                    

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад на специализираните комисии по 
Решения №№ 445-453/01.11.2018 г. и 464-
466, 470-473/08.11.2018 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията относно 
оказване на съдействие по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ за доброволно решаване на 
спорове с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЮГ“ ЕАД. 
 
1.2. Да бъде изпратено писмо до „К И Г 
УНИСАТ-ТВ“ ООД, „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ 
ООД, „ВИРДЖИНИЯ-ЕР ЕН“ ЕООД, 
„ЕЛИТКОМ“ ООД, „ТРАНСВИДЕОКОМ“ 
ООД, „НИКО НЕТ КОМ“ ЕООД, 
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ 
ООД, „БО КАБЕЛ“ ООД, „ВИВА-ДОЧКА 
ИВАНОВА“ ЕООД, ЕТ „ЕНДЖЪЛСОФТ-
АНГЕЛ ГАРОВ“, „ТРИМЕДИЯ 
КОМПЮТЪР“ ООД, „ИН ТРЕЙД 87“ 
ЕООД, „ХРИСИНТА-72“ ЕООД, 
„ТЕРЗИЕВ-2004“ ЕООД, „ЛАНСТАР“ ООД 
и „АЛФА НЕТ БГ“ ЕООД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, с 
копие до Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и Комисията за енергийно и 
водно регулиране, съгласно приложението 
към доклада по т. 1.1. от решението. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
1. Доклад относно Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за 
авторското право и сродните му права, № 
902-01-9/26.02.2019 г. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за авторското право 
и сродните му права със сигнатура № 902-
01-9/26.02.2019 г. 

1.2. Да се изпрати писмото приложено към 
доклада по т. 1.1. от решението, до 
Комисията по правни въпроси, с копие до 
Комисията по транспорт, информационни 
технологии и съобщения на Народното 
събрание. 

 
2. Доклад относно изпълнение на целите, 
приоритетите и задачите на Комисия за 
регулиране на съобщенията през периода 
01.01.2019 -31.03.2019 год. 

 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на целите, 
приоритетите и задачите на Комисия за 
регулиране на съобщенията през периода 
01.01. 2019 -31.03.2019 год. 
 
2.2. Да се предприемат действията, 
съгласно доклада по т. 2.1. от решението. 
 

 
3. Доклад относно изготвяне на 
документация за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Проверка на Системата 
за определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 
и 2017 финансови години”. 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД за 2016 и 2017 
финансови години“. 

3.2. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 3.1., с 
отразена промяна в прогнозната стойност 
на поръчката съгласно проведената 
дискусия на заседанието. 
 
3.3. Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 
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3.4. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на КРС. 
 

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

Протоколирал: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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