
 

Протокол № 08 от 14 февруари 2019 г. 1 

 
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 
 

№ 08 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
14 февруари 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” 
Камелия Георгиева  - Старши експерт в ГД КС  
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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседаниетo. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. 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 
„СОФИЙСКА ВОДА” АД. 

1. 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 „СОФИЙСКА ВОДА” АД. 

 
2. 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 
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ТУРИСТИЧЕСКА 
КОМПАНИЯ” ООД. 

 
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 „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА 
ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ООД. 

 
3. 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 
„АБЛ СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 
3. 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 „АБЛ СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 
4. 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 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
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чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка” на “БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕAД. 

чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка 
към точка” на “БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕAД. 

 
5. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
5. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване на открити процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 

 
6. Комисията единодушно приема решения 
за прекратяване на открити процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
на следните предприятия: 
-ЕТ „РЕАЛ – СОНЯ АРАБАДЖИЕВА; 
-„КОРИН“ ЕООД; 
-„ДИЯН БОЯДЖИЕВ” ЕООД; 
-„ИНФОПРЕС И КО“ ЕООД; 
-ЕТ „МАРИНОВ – НИКОЛАЙ МАРИНОВ“. 

 
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: 
-„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
ДОБРИЧ“ АД; 
-„КОМФОРТ САНДАНСКИ“ ЕООД. 
 

 
 
 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно стартиране на пазарни 
консултации във връзка с изпълнение на чл. 
29а, ал. 3 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за 
пощенските услуги. 
  

1.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно стартиране на пазарни 
консултации във връзка с изпълнение на чл. 
29а, ал. 3 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за 
пощенските услуги.  
 
1.2 Да бъдат предприети действията, 
съгласно посоченото в доклада по т. 1.1. 
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2. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
112/25.01.2019 г. от НАЦИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ 
„КЛУБ 2000“. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 12-01-
112/25.01.2019 г. от НАЦИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ 
„КЛУБ 2000“.  
 
2.2 Да бъде изпратено писмо до 
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА КАБЕЛНИ 
ОПЕРАТОРИ „КЛУБ 2000“, с копие до „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, 
съгласно приложението към доклада по т. 
2.1.  
 
2.3 Писмото по т. 2.2 да бъде публикувано 
на интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

 
3. Доклад относно Проект на Стратегия на 
Комисия за регулиране на съобщенията за 
периода 2019-2021 г. 
 

 
3.1 Комисията единодушно приема 
Стратегия за дейността на Комисията за 
регулиране на съобщенията за периода 
2019-2021 г.  
 
3.2 Стратегията по т. 3.1 да бъде 
публикувана на страницата в Интернет на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
подрубрика „Мисия”. 

 
4. Доклад относно Проект на цели на 
Комисия за регулиране на съобщенията за 
2019 г. 
 
 

 
4.1 Комисията единодушно приема цели на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019.  
 
4.2 Целите по т. 4.1 да бъдат публикувани 
на страницата в Интернет на Комисията за 
регулиране на съобщенията в подрубрика 
„Мисия”. 

 
5. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект на решение 
за приемане на Технически изисквания за 
работа на електронните съобщителни мрежи 
от подвижна радиослужба. 
 

 
5.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва процедурата 
за обществено обсъждане на проект на 
решение за приемане на Технически 
изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от подвижна 
радиослужба. 
 
5.2 Комисията единодушно приема 
окончателно решение за приемане на 
Технически изисквания за работа на 
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електронните съобщителни мрежи от 
подвижна радиослужба, съгласно 
приложението към решението. 
 
5.3 Решението по т. 5.2 да бъде изпратено 
за обнародване в официалния раздел на 
„Държавен вестник”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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