
 

Протокол № 13 от 21 март 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 
 

№ 13 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
21 март 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Константин Тилев                -          Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска - 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 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 
изменение и допълнение на разрешение на 
„НЕТФИНИТИ“ ЕАД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение 
на „НЕТФИНИТИ“ ЕАД. 

 
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 
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД. 

 
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 
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешения 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, издадени на 
„ВИКИНГ 1” ЕООД. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешения 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, издадени на 
„ВИКИНГ 1” ЕООД. 

 
4. 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 
„СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ” АД. 

 
4. 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 
„СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ” АД. 
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5. Обсъждане и приемане на решение 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 
подвижна радиослужба – PMR, на „АИ-ТИ-
СИ“ ООД. 

5. Комисията единодушно приема решение 
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 
подвижна радиослужба – PMR, на „АИ-ТИ-
СИ“ ООД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър на 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  „БОРБА 
С ГРАДУШКИТЕ“. 

 
7. 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 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 

 
7. 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 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 

 
8. 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 
„ИПОН 1” ООД. 

 
8. 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 
„ИПОН 1” ООД. 

 
9. 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 „НЕТЕРА” EООД. 

 
9. 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 „НЕТЕРА” EООД. 

 
10. Обсъждане и приемане на решение 
относно заявление с вх. № 18-00-
127/12.10.2018 г. и технически 
характеристики с вх. №№ 18-00-
127/12.10.2018 г., 18-00-127/30.10.2018 г. и № 
18-00-127/29.11.2018 г. 

 
10. Комисията единодушно приема 
решение, с което отказва да измени 
разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 



 

Протокол № 13 от 21 март 2019 г. 4 

 съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиосигнали за 
територията на град Кърджали, издадено на 
„РАДИО ЕКСПРЕС” АД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно прилагане на чл. 37 от 
ПМС № 344/21.12.2018 год. за изпълнението 
на държавния бюджет на Република 
България за 2019 год. и чл. 40, ал. 1 от Закона 
за държавния служител. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно прилагане на чл. 37 от ПМС № 
344/21.12.2018 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България 
за 2019 г. и чл. 40, ал. 1 от Закона за 
държавния служител.  
 
1.2 Да бъдат предприети действията, 
съгласно посоченото в доклада по т. 1.1.   

 
2. Доклад относно текуща информация за 
реализираните участия в международни 
прояви за м. януари и м. февруари 2019 г. 
 

 
2. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно текуща 
информация за реализираните участия в 
международни прояви в периода януари-
февруари 2019 г.  

 
3. Доклад относно предстоящи 
международни прояви. 

 
3. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно предстоящи 
международни прояви. 

 
4. Доклад относно резултати от проверката и 
анализа на докладите за оценяване на 
съответствието, предоставени от "БОРИКА" 
АД.  

 
4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно резултати от проверката и анализа 
на докладите за оценяване на 
съответствието, предоставени от "БОРИКА" 
АД. 
 
4.2 Да се изпрати писмо до "БОРИКА" АД, 
съгласно приложението към доклада по т. 
4.1. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

1. Доклад относно участие в ad hoc работни 
групи на IRG. 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно участие в ad hoc работни групи на 
Групата на независимите регулатори (IRG).  
 
1.2 Участие в ad hoc работните групи на IRG 
за подготовка на въпросник относно 
провеждане на проучване да вземат трима 
служители, съобразно направените 
предложения в доклада по т. 1.1 и в 
заседанието. 
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2. Доклад относно Проект на Решение на 
Министерския съвет за предложение до 
Народното събрание за ратифициране със 
закон на актовете на втория извънреден 
конгрес на Всемирния пощенски съюз. 

 
2. Комисията единодушно съгласува без 
забележки предоставените материали по 
реда на Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация относно проект на Решение 
на Министерския съвет за предложение до 
Народното събрание за ратифициране със 
закон на актовете на втория извънреден 
конгрес на Всемирния пощенски съюз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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