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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 
 

№ 33 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
22 август 2019 година 

 
 
 
 

  
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Константин Тилев - Член на КРС  
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Доц. д-р Ирина Романска - Член 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 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. Изменение на разрешение, издадено на 
„МК СТУДИО” ЕООД 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 
Бургас след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„МК СТУДИО” ЕООД 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 
Бургас след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
2. Изменение на 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 след решение 
на Съвета за електронни медии. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на 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 след решение 
на Съвета за електронни медии. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Дейности, свързани с провеждането на 
Световната конференция по радиосъобщения 
(WRC-19) и Асамблеята по радиосъобщения 
(RA-19). 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно дейности, свързани с 
провеждането на Световната конференция 
по радиосъобщения (WRC-19) и 
Асамблеята по радиосъобщения (RA 19). 
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1.2. До Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията да бъде изпратено писмо, 
съгласно приложението към доклада по т. 
1.1.  

 
2. Доклад относно писма от „БАЛКАНСАТ” 
ЕООД с вх. № 12-01-1796/26.07.2019 г., 
касаещо процедурата за подаване на заявка в 
Международния съюз по далекосъобщения и 
вх. № 12-01-3143/30.07.2019 г. за 
включването територията на Република 
България в зоната на обслужване на арменска 
спътникова система. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писма от „БАЛКАНСАТ” 
ЕООД с вх. № 12-01-1796/26.07.2019 г., 
касаещи процедурата за подаване на заявка 
в Международния съюз по 
далекосъобщения и вх. № 12-01-
3143/30.07.2019 г. за включването 
територията на Република България в 
зоната на обслужване на арменска 
спътникова система.  

2.2. Да бъде изпратено писмо до 
БАЛКАНСАТ” ЕООД, с копие до 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 2.1. 

 
3. Доклад относно съгласуване на проект на 
Наредба за форматите на данните и за 
условията и реда за предоставяне на достъп 
до информацията в Единната информационна 
точка. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува предоставените 
материали по реда на Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация относно проект на 
Наредба за форматите на данните и за реда 
и условията за представянето на достъп до 
информацията в Единната информационна 
точка. 

 
4. Доклад относно въпросник от Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения относно 
киберсигурност на 5G мрежите. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно въпросник, свързан с 
киберсигурността на 5G мрежите. 
 
4.2. Попълненият въпросник, приложение 
към доклада по т. 4.1, допълнен съгласно 
указанията от заседанието, да бъде изпратен 
по електронната поща на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения, в срок до 
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23.08.2019 г. 

 
5. Доклад относно писмо с вх. №12-01-
1758/12.07.2019 г., от „Евротръст 
Технолъджис“ АД. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 12-01-
1758/12.07.2019 г. от „Евротръст 
Технолъджис“ АД. 
 
5.2. Да се изпрати писмо до „Евротръст 
Технолъджис“ АД, съгласно приложението 
към доклада по т. 5.1. 
 

 
6. Доклад на комисия по Заповед № РД-07-
298/15.08.2019г., назначена със задача да 
отвори, разгледа и оцени постъпилите за 
участие оферти в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисията за регулиране на 
съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“.  
 

 
6.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което прекратява процедура 
публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисията за регулиране на 
съобщенията, ул. „Гурко“ № 6”.  
 
6.2. Да се публикува информация за 
прекратената процедура на интернет 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в раздел „Профил на 
купувача” в деня на изпращането на 
решението за прекратяване на процедурата 
до участниците, на основание чл. 24, ал. 1, 
т. 2 от ППЗОП. 
 
6.3. В 7-дневен срок от влизане в сила на 
решението, в Агенцията по обществени 
поръчки да бъде изпратено за публикуване 
обявление за възлагане на обществена 
поръчка, в което да бъде отразено 
прекратяването, на основание чл. 26, ал. 1, 
т. 2 от ЗОП. 
 
6.4. Електронната преписка в „Профила на 
купувача” по обществена поръчка с 
предмет: „Ремонт в сградата на Комисията 
за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ 
№ 6” е, както следва: 
rc.bg/bg/statii/1720/dokumentaciq-za-uchastie-
v-procedura-publichno-systezanie-s-predmet-
remont-v-sgradata-na-komisiqta-za-regulirane-
na-syobshteniqta-ul-gen-josif-v-gurko-6. 
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7. Доклад за стартиране на процедура по реда 
на чл. 187 от ЗОП - обява за събиране на 
оферти за „Хигиенно и санитарно обслужване 
в сградите на Комисията за регулиране на 
съобщенията в гр. София”.  
 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява обява 
за събиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: „Хигиенно и санитарно 
обслужване в сградите на Комисията за 
регулиране на съобщенията в гр. София”. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена“. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно постъпило писмо от 
Министерството на финансите с вх. № 03-10-
37/21.08.2019 г. с искане за съгласуване на 
проект на решение на Министерския съвет за 
изменение на Решение № 502 на 
Министерския съвет от 2017 г. за 
утвърждаване на класификация на областите 
на политики/функционалните области и 
бюджетните програми от компетентността и 
отговорността на съответния първостепенен 
разпоредител с бюджет по бюджетите на 
Министерския съвет, на министерствата, на 
държавните агенции и на Държавен фонд 
„Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с 
Решение № 733 на Министерския съвет от 
2018 г. 

 
1. Комисията единодушно съгласува 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация относно 
проект на Решение на Министерския съвет 
за изменение на Решение № 502 на 
Министерския съвет от 2017 г. за 
утвърждаване на класификация на 
областите на политики/функционалните 
области и бюджетните програми от 
компетентността и отговорността на 
съответния първостепенен разпоредител с 
бюджет по бюджетите на Министерския 
съвет, на министерствата, на държавните 
агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ 
за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 
733 на Министерския съвет от 2018 г.  

 
2. Доклад относно Проект на Решение на 
Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува предоставените 
материали по реда на Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация, относно проект на 
Решение на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Националния 
план за разпределение на радиочестотния 
спектър, приет с Решение № 545 на 
Министерския съвет от 2004 г. (Обн., ДВ, 
бр. 60 от 2004 г.; доп. бр. 69 от 2004 г., изм. 
и доп., бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 
от 2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 2011 г., изм. 
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и доп. бр. 73 от 2012 г., изм. и доп. бр. 59 от 
2013 г., изм. и доп. бр. 16 от 2014 г., изм. и 
доп. бр. 46 от 2015 г., изм. и доп. бр.78 от 
2016 г., изм. и доп. бр. 47 от 2018 г.), като 
изразява своите забележки, съгласно 
приложението към решението.  

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

Протоколирал: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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