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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 

 

№ 19 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

24 април 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” 

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 допълнителна точка. 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседаниетo и допълнителната точка да бъдe включена за разглеждане. 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

 

1. 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. 

 

 

1. 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. 

 

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 „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕAД. 

 

2. 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 „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕAД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър на 

СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

АВТОМОБИЛИСТИ“. 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

на СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ“. 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване действието на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване действието на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
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осъществяване на електронни съобщения за 

собствени нужди чрез електронна 

съобщителна мрежа от подвижна въздушна 

радиослужба, издадено на „ХЕЛИ ЕР САУ“ 

АД. 

за осъществяване на електронни съобщения 

за собствени нужди чрез електронна 

съобщителна мрежа от подвижна въздушна 

радиослужба, издадено на „ХЕЛИ ЕР САУ“ 

АД. 

 

5. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

6. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

1. Доклад относно проект на решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект 

на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за електронните съобщения, постъпил 

с писмо вх. № 03-07-70/19.04.2019 г. 

1. Комисията единодушно съгласува без 

забележки предоставените материали по 

реда на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата 

администрация относно проект на Закон за 

изменение и  допълнение на Закона за 

електронните съобщения, представен с 

писмо вх. № 03-07-70/19.04.2019 г. на 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията. 

 

2. Доклад относно писмо от „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с вх. № 12-01-

1324/04.04.2019 г. 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД с вх. № 12-01-1324/04.04.2019 г.  

 

2.2 До „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „А1 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД да бъдат изпратени писмата, 

приложени към доклада по т. 2.1.                                   
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3. Доклад относно изменение на Наредба №1 

за правилата за ползване, разпределение и 

процедурите по първично и вторично 

предоставяне за ползване, резервиране и 

отнемане на номера, адреси и имена. 

3.1 Комисията единодушно приема 

резултатите от проведеното обществено 

обсъждане на проект на Наредба за 

изменение на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 

г. за правилата за ползване, разпределение и 

процедурите по първично и вторично 

предоставяне за ползване, резервиране и 

отнемане на номера, адреси и имена, 

съгласно Приложение № 1 към решението.  

 

3.2 Постъпилите становища, приетите 

предложения, местата и текстовете, в които 

са отразени приетите предложения, и 

мотивите за неприетите да се публикуват на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в Интернет.  

 

3.3 Приема Наредба за изменение на 

Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата 

за ползване, разпределение и процедурите 

по първично и вторично предоставяне за 

ползване, резервиране и отнемане на 

номера, адреси и имена, съгласно 

Приложение № 2 към решението.  

 

3.4 Наредбата по т. 3.3 да се изпрати за 

обнародване в официален раздел на 

„Държавен вестник“.   

 

3.5 Постъпилите предложения на 

заинтересованите страни, които са извън 

предмета на обществено обсъждане, да се 

разгледат по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

4. Доклад относно избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: 

„Организиране на събития на територията на 

Република България за нуждите на Комисия 

за регулиране на съобщенията". 

 

4.1 Комисията обявява следното класиране 

на участниците в процедура пряко 

договаряне с предмет:  „Организиране на 

събития на територията на Република 

България за нуждите на Комисия за 

регулиране на съобщенията": 

 

4.1.1 „КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ 

КОНГРЕСИ“ ООД; 

4.1.2 „МИНА ТРАВЕЛ ЕНД ИВЕНТ ГРУП“ 

ЕООД; 

4.1.3 „ИВЕНТ ДИЗАЙН “ ООД; 

4.1.4 „СКАЙ ТРАВЕЛ “ ЕООД; 
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4.1.5 „МЕРКУРИЙ-97 “ ЕООД.  

 

4.2 Определя за изпълнител „КОМПАНИЯ 

ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ ООД в 

процедура пряко договаряне с предмет: 

„Организиране на събития на територията 

на Република България за нуждите на 

Комисия за регулиране на съобщенията".  

 

4.3 Участникът, определен за изпълнител на 

обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 3 % от максимално 

допустимата стойност на договора.  

 

4.4 Отстранява участника в процедурата „Е-

ТУРС” ООД. 

  

4.5 Отстранява участника в процедурата 

„ПЛУТОН- 1” ЕООД. 

  

4.6 Електронната преписка в „Профила на 

купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Организиране на събития на 

територията на Република България за 

нуждите на Комисия за регулиране на 

съобщенията” е на следния електронен 

адрес: https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-

uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-

predmet-organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-

na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-

komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta. 

 

5. Доклад относно отговори на писмо на 

Комисията за регулиране на съобщенията с 

изх. № 12-01-1182/21.03.2019 г. 

 

 

5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно отговори на писмо на Комисията за 

регулиране на съобщенията с изх. № 12-01-

1182/21.03.2019 г.  

5.2 Да се проведе среща съобразно 

предложението в доклада по т. 5.1 от 

решението. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНA ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно писмо, с вх. № 04-00-

46/18.04.2019 г., от Комисията за 

противодействие на корупцията и за 

 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо, с вх. № 04-00-46/18.04.2019 

https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-predmet-organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-predmet-organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-predmet-organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-predmet-organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
https://crc.bg/bg/statii/1641/pokana-za-uchastie-v-procedura-prqko-dogovarqne-s-predmet-organizirane-na-sybitiq-na-teritoriqta-na-republika-bylgariq-za-nuzhdite-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta
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отнемане на незаконно придобитото 

имущество, във връзка с проект на 

Методология за оценка на корупционния 

риск. 

г. от Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, във връзка с 

проект на Методология за оценка на 

корупционния риск.  

1.2 Да се изпрати писмото,  приложено към 

доклада по т. 1.1 от решението, до 

Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


