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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 
 

№ 9 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
21 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” 
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 
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 „ВИАЙЛЕТ 
1“ EООД. 
 

 
1. 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 
„ВИАЙЛЕТ 1“ EООД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за отказ 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
въздушна подвижна радиослужба на 
“СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ” ООД. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за отказ за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез електронна 
съобщителна мрежа от въздушна подвижна 
радиослужба на “СОФИЯ УЕСТ 
ЕЪРПОРТ” ООД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 
издадено на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 
издадено на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на РТ1.ТВ 
ПРОДАКШЪН ГМБХ. 
 

4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на РТ1.ТВ ПРОДАКШЪН ГМБХ. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 
Ябланица и издаване на разрешение на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Ябланица. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решения 
за прекратяване на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 
Ябланица и издаване на разрешение на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 
след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото 
и телевизията за територията на град 
Ябланица.  
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на „РТЕ 
НЕТ” 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 
Пещера след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„РТЕ НЕТ” 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 
Пещера след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от КООПЕРАЦИЯ 
,,ПЪРВО ЧАСТНО 2001‘‘ на КООПЕРАЦИЯ 
,,ПЛОВДИВ ТРАНС 6116‘‘. 
  

 
7. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от 
КООПЕРАЦИЯ ,,ПЪРВО ЧАСТНО 2001‘‘ 
на КООПЕРАЦИЯ ,,ПЛОВДИВ ТРАНС 
6116‘‘. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно постъпило заявление за 
достъп до обществена информация с вх. № 
16-00-1/04.02.2019 г. 
 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя пълен достъп 
до обществената информация, поискана със 
заявление с вх. № 16-00-1/04.02.2019 г. от 
„НАМОТТО ЛАБ“ ООД. 
 
1.2. Исканата информация да бъде 
предоставена на адрес на електронна поща, 
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посочен от заявителя. 
 
1.3. За предоставяне на достъп до 
информацията по т. 1.1. заявителят не 
следва да заплаща разходи.  

 
2. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
3420/19.12.2018 г. от БЪЛГАРСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ НА КАБЕЛНИТЕ И 
КОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ. 
 

 

 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 12-01-
3420/19.12.2018 г. от Българската 
Асоциация на Кабелните и 
Комуникационните Оператори. 

2.2. До Българската Асоциация на 
Кабелните и Комуникационните Оператори 
да бъде изпратено писмото, приложено към 
доклада по т. 2.1., изменено съобразно 
обсъденото на заседанието. 

2.3. Да бъдат предприети действията, 
предложени в доклада по т. 2.1. 

 
3. Доклад относно регулация на цените на 
международните повиквания и на кратките 
текстови съобщения в рамките на 
Европейския съюз. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно регулация на цените на 
международните повиквания и на кратките 
текстови съобщения в рамките на 
Европейския съюз. 

3.2. Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 3.1., изменено съобразно 
обсъденото на заседанието. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 

 

 
1. Доклад относно откриване на обществена 
поръчка с предмет: „Организиране на 
събития на територията на Република 
България за нуждите на Комисия за 
регулиране на съобщенията”. 

 

 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура за 
възлагане на обществена поръчка за 
участие в процедура на пряко договаряне с 
предмет: „Организиране на събития на 
територията на Република България за 
нуждите на Комисия за регулиране на 
съобщенията”. 

1.2. Одобрява покана за участие в 
процедура на пряко договаряне с предмет: 
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„Организиране на събития на територията 
на Република България за нуждите на 
Комисия за регулиране на съобщенията”. 

1.3. Поканата за участие в процедурата да 
бъде отправена до: "Ивент Дизайн" 
ООД, „Травел Мениджмънт” ООД, „Мина 
Травел енд Ивент Груп” ЕООД, „Скай 
Травел” ЕООД, „Плутон 1” ЕООД, „Е-
Турс” ООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт” 
ЕООД, „Компания за международни 
конгреси” ООД, „Меркурий 97” ЕООД. 

1.4. Решението за откриване на процедурата 
пряко договаряне да се изпрати до 
Агенцията по обществени поръчки за 
вписване в Регистъра на обществените 
поръчки.  

1.5. Решението и поканата за участие в 
процедурата да бъдат публикувани на 
Профила на купувача на интернет 
страницата на КРС. 

 
2. Доклад относно обществени консултации 
на Проект на Наредба по чл. 32, т. 2 от 
ЗЕСМФИ за сервитутите върху поземлените 
имоти, които възникват в полза на 
операторите на електронни съобщителни 
мрежи. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обществени консултации на 
Проект на Наредба по чл. 32, т. 2 от 
ЗЕСМФИ за сервитутите върху 
поземлените имоти, които възникват в 
полза на операторите на електронни 
съобщителни мрежи. 
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2.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството 
и Министерството на земеделието, храните 
и горите, съгласно приложението към 
доклада по т. 2.1. 
 

 
 
 
 
 
 
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: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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