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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 

 

№ 28 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

18 юли 2019 година 

 

 

 

 

  

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Константин Тилев - Член на КРС  

 

 

 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Мирослава Тодорова - За Главен секретар на КРС,    

     съгласно Заповед № РД-07-267/ 05.07.2019 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 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 

прехвърляне на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от  ,,БЪЛГАРСКА 

РАДИОКОМПАНИЯ‘‘ ЕООД на ,,РАДИО 1‘‘ 

ЕООД. 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от  

,,БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ‘‘ 

ЕООД на ,,РАДИО 1‘‘ ЕООД. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решения за 

прехвърляне на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от „БЪЛГАРСКА 

РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД на „Р – 22“ 

ЕООД. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решения 

за прехвърляне на разрешения за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от 

„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ 

ЕООД на „Р – 22“ ЕООД. 

 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

прехвърляне на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от ЕТ „СТОНС – 

СТОЯН СТОЯНОВ“ на „ВИЛ ТАКСИ – С“ 

ООД. 

 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от ЕТ 

„СТОНС – СТОЯН СТОЯНОВ“ на „ВИЛ 

ТАКСИ – С“ ООД. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно контролната дейност на 

Главна дирекция "Контрол на съобщенията". 

 

 

1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно Отчет за контролната дейност на 

Главна дирекция „Контрол на 

съобщенията” за II-то тримесечие на 2019 г. 

и План за контролната дейност на Главна 
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дирекция „Контрол на съобщенията за III-

то тримесечие на 2019 г. 

 

2. Доклад относно реализиране на 

инвестиционен проект по подмярка 7.3: 

„Широколентова инфраструктура, 

включително нейното създаване, подобрение 

и разширяване, пасивна широколентова 

инфраструктура и мерки за достъп до 

решения чрез широколентова 

инфраструктура и електронно правителство“ 

от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно реализиране на 

инвестиционен проект по подмярка 7.3. 

„Широколентова инфраструктура, 

включително нейното създаване, 

подобрение и разширяване, пасивна 

широколентова инфраструктура и мерки за 

достъп до решения чрез широколентова 

инфраструктура и електронно 

правителство“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

2.2. Да се изпрати писмото, приложено към 

доклада по т. 2.1. 

 

 

3. Доклад относно резултати от проверката и 

анализа на докладите за оценяване на 

съответствието, предоставени от "БОРИКА" 

АД. 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно резултати от проверката и 

анализа на докладите за оценяване на 

съответствието, предоставени от „Борика“ 

АД. 

  

3.2. Да се изпрати писмо до „Борика“ АД, 

съгласно приложението към доклада по т. 

3.1. 

 

 

4. Доклад относно упражняване на специално 

право на ползване на пътища по реда на 

ЗЕСМФИ. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно упражняване на специално 

право на ползване на пътища по реда на 

ЗЕСМФИ.  

 

4.2. Да се изпрати писмото, приложено към 

доклада по т. 4.1, с направеното допълнение 

в заседанието. 

 

 

5. Доклад относно разрешение, издадено на 

„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Русе. 

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Русе, издадено на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” 

ЕАД. 
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5.2. До „РАДИО ВЕСЕЛИНА“ ЕАД да бъде 

изпратено писмото, приложено към доклада 

по т. 5.1. 

 
 

6. Доклад относно разрешение, издадено на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на град Ихтиман. 

 

6.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Ихтиман, издадено на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД. 

 

6.2. До „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 

ООД да бъде изпратено писмото, 

приложено към доклада по т. 6.1. 

  

 

7. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-

124/05.07.2019 г. от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията относно изготвяне на 

предложение до WRC-19. 

 

7.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 03-07-

124/05.07.2019 г. от Министерство на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията относно изготвяне на 

предложение до WRC-19. 

 

7.2. Да бъдат предприети действията, 

посочени в доклада по т. 7.1. 

 

 

8. Доклад относно писмо от „БАЛКАНСАТ” 

ЕООД с искане за предоставяне на 

информация, относно размера на годишните 

такси, начислени на чужди спътникови 

оператори. 

 

8.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо от „БАЛКАНСАТ” 

ЕООД с искане за предоставяне на 

информация, относно размера на 

годишните такси, начислени на чужди 

спътникови оператори.  

 

8.2. Да бъдe изпратено писмо съгласно, 

приложението към доклада по т. 8.1. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

1. Доклад относно преглед на изпълнението 

на целите на Комисия за регулиране на 

съобщенията и етапно изпълнение на 

бюджета към 30.06.2019 г. 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изпълнение на целите, 

приоритетите и задачите на КРС през 

периода 01.04. 2019-30.06.2019 год. 
 

1.2. Да се предприемат действията, 

съгласно доклада по т. 1.1. 
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2. Доклад относно избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмет: 

„Осигуряване на съпровод на информационна 

система „Лицензиране и регистри” и портал 

за електронни административни услуги на 

Комисия за регулиране на съобщенията”. 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти с оглед 

сключване на договор с предмет: 

„Осигуряване на съпровод на 

информационна система „Лицензиране и 

регистри” и портал за електронни 

административни услуги на КРС”.  

 

2.2. Определя изпълнението на поръчката 

да бъде възложено на „Технологика” ЕАД. 

 

3. Доклад относно обществено обсъждане на 

Проект на наредба по чл. 57, ал. 2 от 

ЗЕСМФИ за съдържанието, условията и реда 

за създаване и поддържане на 

специализирани карти и регистри за 

електронни съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура. 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно обществено обсъждане на 

Проект на наредба по чл. 57, ал. 2 от 

ЗЕСМФИ за съдържанието, условията и 

реда за създаване и поддържане на 

специализирани карти и регистри за 

електронни съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура. 

 

3.2. Да бъде изпратено писмо до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията и Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, съгласно приложението 

към доклада по т. 3.1., допълнено с 

направеното предложение в заседанието. 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                               ____________ 

   
                                 (Зам. Председател на КРС)

 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Константин Тилев                       ____________ 

                                                              
(Член на КРС)

 

 

Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Антония Попова) 


