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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 
 

№ 20 
 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 
 

проведено на 
14 май 2020 година 

 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Анна Хаджиева  - Член на КРС 
Ердинч Хайрула - Член на КРС  
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Мирослава Тодорова - с.д. Главен секретар на КРС,  

съгласно заповед № СП-311/24.02.2020 г. 
Мария Бончева   - с.д. Директор на дирекция „Правна”, 
    съгласно заповед № СП-382/19.03.2020 г. 
Камелия Иванова  - Старши 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 
заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ОБЕРОН РАДИО 
МАКС” ЕООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона 
за радиото и телевизията за територията на 
град Бяла и прекратяване на разрешение № 
00253-01/31.07.2008 г., издадено на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД за град Бяла. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс по 
реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Бяла и прекратяване на 
разрешение № 00253-01/31.07.2008 г., 
издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” 
ЕООД за град Бяла. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ОБЕРОН РАДИО 
МАКС” ЕООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона 
за радиото и телевизията за територията на 
град Левски и прекратяване на разрешение № 
00255-01/ 31.07.2008 г., издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 
Левски. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс по 
реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Левски и прекратяване 
на разрешение № 00255-01/ 31.07.2008 г., 
издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” 
ЕООД за град Левски. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно искане на „Кентавър М“ 
ЕООД за съдействие по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за доброволно 
решаване на спор с 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 

 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението.  
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1.1.1 Специализираната комисия по т. 1.1 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпили писма с вх. № 12-03-
35Е/13.04.2020 г. и искане към тях с вх. № 
12-03-35Е/28.04.2020 г. от „КЕНТАВЪР М“ 
ЕООД. 

 
2. Доклад относно определяне на председател 
на управителния съвет на Фонда за 
компенсиране на универсална услуга. 
 
 

 
2. Комисията единодушно  приема решение, 
с което определя за председател на 
управителния съвет на Фонда за 
компенсиране на универсална услуга г-жа 
К. Х. – заместник-председател на 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
 

 
3.Доклад относно допълнителни изисквания 
на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД 
за предоставяне на достъп на оператори на 
електронни съобщителни мрежи. 
 
 
 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно допълнителни изисквания 
на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД 
за предоставяне на достъп на оператори на 
електронни съобщителни мрежи.  
 
3.1.1 Да бъде изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 3.1. 
 

 
4.Доклад относно срок за предоставяне на 
годишни доклади от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ 
ЕАД. 
 
 
 
 

 
4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно срок за предоставяне на 
годишни доклади от „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ“  ЕАД.  
 
4.1.1 Да бъде изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 4.1. 
 

 
5.Доклад относно писмо с вх. № 10-00-1214Е 
/ 08.04.2020 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД за съгласуване ползването на 
радиочестотни ленти за бъдещото развитие на 
мрежи от вида „точка към точка“. 
 
 
 

 
5.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 10-00-
1214Е/08.04.2020 г. от „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД за предварително 
съгласуване ползването на радиочестотни 
ленти за бъдещото развитие на мрежи от 
вида „точка към точка“.  
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5.1.1 Да бъде изпратено писмо, съгласно 
доклада по т. 5.1. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 
 

 
1. Доклад относно обществено обсъждане на 
проект на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за електронните съобщения. 
 
 

 
1.1 Комисията одобрява доклад относно 
обществено обсъждане на проект на Закон 
за изменение и допълнение на Закона за 
електронните съобщения.  
 
1.1.1 До Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията да бъде изпратено становище, 
приложено към доклада по т. 1.1.   
 

 
2. Доклад относно откриване на открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на компактни 
системи за радиомониторинг и 
радиолокация“. 
 
 

 
2.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка  с предмет: „Доставка на 
компактни системи за радиомониторинг и 
радиолокация“.  
 
2.1.1 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 2.1.  
 
2.1.2 Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки.  
 
2.1.3 Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисия за 
регулиране на съобщенията. 
 

 
3. Доклад относно откриване на открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на мобилна 
станция със специализирана система за 

 
3.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на мобилна 
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измерване на мобилни наземни мрежи“. 
 
 

станция със специализирана система за 
измерване на мобилни наземни мрежи“.  
 
 
3.1.1 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 3.1.  
 
3.1.2 Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки.  
 
3.1.3 Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисия за 
регулиране на съобщенията. 
   

 
4. Доклад относно откриване на открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на мобилна 
станция за мониторинг, откриване и 
локализиране на радиосмущения“. 
 
 

 
4.1 Комисията единодушно открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка  с предмет: „Доставка на мобилна 
станция за мониторинг, откриване и 
локализиране на радиосмущения“.  

4.1.1 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 4.1. 

4.1.2 Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. 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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4.1.3 Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисия за 
регулиране на съобщенията.  

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Кристина Хитрова  ____________ 
                          (Зам -председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________        о.м. по доп. т. 1 
                              (Член на КРС) 
 
4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

(Камелия Иванова) 
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