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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 
 

№ 32 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
15 август 2019 година 

 
 
 
 

  
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Константин Тилев - Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
 
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Тинка Капитанова  - За Главен секретар на КРС,    
     съгласно Заповед № РД-07-294/ 08.08.2019 г. 
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. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието. 
 
 
 
 
 
 
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 
„ФАВОРИТ ТАКСИ” ЕООД. 
 

 
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 „ФАВОРИТ ТАКСИ” ЕООД. 
 

 
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 решениe 
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 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 
Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“. 
 

 
3. 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 
Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“. 
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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 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка“ на „ТВВ“ 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 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка 
към точка“ на „ТВВ“ ООД. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез две електронни 
съобщителни мрежи за наземно цифрово 
радиоразпръскване с национален обхват. 
 
 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез две 
електронни съобщителни мрежи за наземно 
цифрово радиоразпръскване с национален 
обхват. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение относно 
влязло в сила решение на Съвета за 
електронни медии след проведен конкурс за 
издаване на лицензия за осъществяване на 
радиодейност за територията на град Царево.  
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
относно влязло в сила решение на Съвета за 
електронни медии след проведен конкурс за 
издаване на лицензия за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване за територията на град 
Царево на „ФОКУС – НУНТИ” ООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно постъпило писмо от 
Комисията за защита на конкуренцията с 
искане за информация по преписка 
КЗК/478/2019 г. по чл. 28, т. 1 и т. 2 от Закона 
за защита на конкуренцията. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило писмо от 
Комисията за защита на конкуренцията с 
искане за информация по преписка 
КЗК/478/2019 г. по чл. 28, т. 1 и т. 2 от 
Закона за защита на конкуренцията. 
 
1.2. Да се изпрати писмото до Комисията за 
защита на конкуренцията, приложено към 
доклада по т. 1.1., допълнено съгласно 
указанията от заседанието. 
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2. Доклад относно искане с вх. №12-01-
1838/08.08.2019 г. за даване на задължителни 
указания на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЮГ“ ЕАД по чл. 82 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 
 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно Приложението 
към решението. 

2.2. Специализираната комисия по т. 2.1. да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило искане вх. № 12-01-
1838/08.08.2019 г. на „ВИРДЖИНИЯ - ЕР 
ЕН“ ЕООД, „БО КАБЕЛ“ ЕООД, 
„АЙПИТИВИ“ ЕООД, „К И Г УНИСАТ-
ТВ“ ООД, , „НИКО НЕТ КОМ“ ЕООД,  
„ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД  и „ЦИФРОВА 
КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ ООД. 
 

 
3. Доклад относно стартиране на нова 
процедура по реда на чл. 187 от Закона за 
обществените поръчки - обява за събиране на 
оферти за „Доставка на канцеларски 
материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
Закона за обществените поръчки) за нуждите 
на Комисия за регулиране на съобщенията”. 

 

 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява обява 
за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали (запазена по чл. 12. 
ал. 1, т. 1. от ЗОП)”  
 
3.2. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет, 
както и на Портала на Агенцията по 
обществени поръчки.  

3.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена“.  

 
4. Доклад относно изготвяне на документация 
за събиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: “Техническо обслужване 
на антенни мачти на мобилни станции за 
радиомониторинг“. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изготвяне на покана за 
избор на изпълнител с оглед сключване на 
договор с предмет: ,,Техническо 
обслужване на антенни мачти на мобилни 
станции за радиомониторинг’’.  
 
4.2. Да бъде изпратена поканата до 
дружествата, посочени в приложението към 
доклада по т. 4.1. 
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4.3. Поканата да бъде публикувана на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 

 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Илия Христозов                            ____________ 
                              (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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