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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 
 

№ 37 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
13 септември 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  - 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” 
Камелия Георгиева  - Старши експерт в ГД КС 
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Г-н Росен Желязков – 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 
неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка” на „НЕТЕРА” ЕООД. 
  

 

 
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 „НЕТЕРА” ЕООД. 

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 Велинград. 
 

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 Велинград. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на 35 разрешения, издадени на 
„РАДИО 1” ООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване след решение на Съвета 
за електронни медии. 
 

3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на 35 разрешения, издадени на 
„РАДИО 1” ООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване след решение на Съвета 
за електронни медии. 
 

4. 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 
„СТОМАНА-ИНДЪСТРИ“ АД. 

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 „СТОМАНА-ИНДЪСТРИ“ АД. 
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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 „АЛФА-
2000” ЕООД. 

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 „АЛФА-
2000” 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 чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
„УЛТРАКОМ” ЕООД.  
 

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 
„УЛТРАКОМ” ЕООД.  
 

7. Обсъждане и приемане на решение за 
отдаване под наем на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД на 
„МЕГА СОТ” ЕООД. 

7. Комисията единодушно приема решение 
за отдаване под наем на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ВИП 
СЕКЮРИТИ” ЕООД на „МЕГА СОТ” 
ЕООД. 

8. Обсъждане и приемане на решение за 
отдаване под наем на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър от ЕТ „ГЕОРГИ ПАНОВ” на 
„ТАРАН - 78” ЕООД. 

8. Комисията единодушно приема решение 
за отдаване под наем на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от ЕТ „ГЕОРГИ 
ПАНОВ” на „ТАРАН - 78” ЕООД. 

9. Обсъждане и приемане на решение за 
отнемане на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 
 

9. Комисията единодушно приема решение 
за отнемане на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър на „НИНА” 
ЕООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно изпълнение на заповед   
РД № 07-441/29.05.2018 г. 

 

1.1 Комисията единодушно приема проект 
на Решение за приемане на Технически 
изисквания за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения от 
любителската радиослужба, съгласно 
приложението към решението.  

1.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 
1.1 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.  

1.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 1.1 в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 

1.4 За откриването на процедурата по т. 1.2 
да бъде уведомена Комисията за защита на 
личните данни. 

 
 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно Проект на Наредба за 
правилата и нормите за проектиране, 
разполагане и демонтаж на електронни 
съобщителни мрежи по чл. 63, ал. 5 от 
ЗЕСМФИ.  
 

1.1 Комисията единодушно  одобрява 
доклад относно Проект на Наредба за 
правилата и нормите за проектиране, 
разполагане и демонтаж на електронни 
съобщителни мрежи по чл. 63, ал. 5 от 
ЗЕСМФИ.  
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1.2 Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 1.1. 
 

2. Доклад относно изпълнение на договор № 
03-08-20/01.06.2018 г. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на договор № 
03-08-20/01.06.2018 г.  
 
2.2 Да бъде подписан приемо-предавателен 
протокол от представители на страните по 
договор № 03-08-20/01.06.2018 г. за 
приемане на изпълнението на договора. 
 
2.3 Комисията единодушно  съгласува 
получените резултати от системата за 
разпределение на разходите по видове 
услуги на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за 
2017 г.  

3. Доклад относно анализ за наличието и 
размера на несправедлива финансова тежест 
от извършване на универсалната пощенска 
услуга за 2017 г. 
 
 

3.1 Комисията единодушно  приема, че 
общият размер на нетните разходи от 
предоставяне на универсалната пощенска 
услуга от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за 
2017 г. е в размер на 21 449 хил. лв.  
 
3.2 Нетните разходи по т. 3.1 представляват 
несправедлива финансова тежест от 
извършването на универсалната пощенска 
услуга. 
 
3.3 Определя размер на компенсация от 21 
449 хил. лв., дължима на „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД за извършване на 
универсалната пощенска услуга през 2017 г. 
 

4. Доклад относно Проект на бюджет за 2019 
г. и актуализирана бюджетна прогноза за 
2020 г. и 2021 г. на КРС. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на бюджет за 2019 г. 
и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 
г. и 2021 г. на КРС.  
 
4.2 Одобрява проект на бюджет за 2019 г. и 
актуализираната бюджетна прогноза за 
2020 г. и 2021 г. на КРС, съгласно 
приложенията, посочени в доклада по т. 4.1.  
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4.3 Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на финансите с одобрените 
по т. 4.2 материали. 
 

5. Доклад относно координация на дейността 
на подготвителна „група В” за семинара на 
ръководителите на националните 
регулаторни органи, предхождащ третото 
пленарно заседание на BEREC за 2018г. 
 

5.1 Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно Координация на 
дейността на подготвителна „група В” за 
семинара на ръководителите на 
националните регулаторни органи, 
предхождащ третото пленарно заседание на 
BEREC за 2018 г. 
 
5.2 Да се предприемат действията посочени 
в доклада по т. 5.1.   
 

 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
1. Росен Желязков    ___________ 
                                               (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) 

 
 
 
 
Протоколирали:        _________ 

(Камелия Георгиева)  
 
 
              


	КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
	П Р О Т О К О Л


