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Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 
Камелия Георгиева  - Старши експерт в ГД КС  
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Г-н Никола Колев – За 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 актове за 
установяване на публично държавно вземане. 
 

1.Комисията единодушно приема решение 
за издаване на 5 броя актове за 
установяване на публично държавно 
вземане на следните предприятия: 
 
-  ЕВОРА НЕТ” ЕООД;  
-„ИНТЕРНЕТ СЪРВИС” ООД; 
- „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД; 
 -„ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД; 
  -„ЗУУМ” АД 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение 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. 

2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение 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. 

 
3. 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 
„АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ” ООД. 
 

 
3. 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 „АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ” ООД. 
 

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  
ЕТ „ОК ТРАНС ЛОВЕЧ – АСАН 
МАХМУДОВ”. 

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  ЕТ „ОК ТРАНС ЛОВЕЧ – АСАН 
МАХМУДОВ”. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД (програма 
„Радио Фрешˮ) 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 
Велико Търново след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

5. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД 
(програма „Радио Фрешˮ) 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 
Велико Търново след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД (програма 
„Радио ФМ+ˮ) 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 
Велико Търново след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

6. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД 
(програма „Радио ФМ+ˮ) 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 
Велико Търново след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно внесен проект на типов 
договор за достъп до мрежата на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 
 

 
1.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно внесен проект на типов 
договор за достъп до мрежата на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.  
 
1.2 Да бъде изпратено писмо до Комисията 
за защита на конкуренцията, съгласно 
приложението към доклада по т. 1.1. 
 

2. Доклад относно изпълнение на приоритет 
3. 
 
 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на приоритет 3 
на КРС за 2018 г.  
 
2.2 Да бъдат предприети действията, 
посочени в доклада по т. 2.1. 
 

3. Доклад относно предложение на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за закриване на 
пощенска станция 1756 София, внесено с 
писмо вх. № 11-00-16/04.10.2018 г. 
 

3. Комисията единодушно одобрява  
закриването на пощенска станция номер 
1756 София 56 към регионално управление 
„Български пощи” Западен регион. 
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4. Доклад относно предложение за изменение 
на нормативната уредба с оглед намаляване 
на административната тежест. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно предложение за изменение 
на нормативната уредба с оглед намаляване 
на административната тежест.  
 
4.2 До Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията да бъде изпратено писмо 
съгласно приложението към доклада по т. 
4.1. 
 

5. Доклад относно постъпило заявление вх. № 
08-01-393/28.09.2018 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 
 

5. Точката се отлага. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на Техническите 
изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от неподвижна 
радиослужба и съоръженията, свързани с тях. 
 

6.1 Комисията единодушно приема проект 
на Решение за изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа на 
електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях, съгласно приложението към 
решението.  
 
6.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 
6.1 да се публикува на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет. Съобщение за откриване на 
процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  
 
6.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 6.1 в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 
 

7. Доклад относно писма с вх. № 12-01-
2255Е/27.08.2018 г. и № 12-01-
2255Е/11.10.2018 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ“ 
ЕАД във връзка с чл. 9.7 от Радиорегламента. 
 

7.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писма с вх. № 12-01-
2255Е/27.08.2018 г. и № 12-01-
2255Е/11.10.2018 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ“ 
ЕАД във връзка с чл. 9.7 от 
Радиорегламента. 
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7.2 Да се изпрати писмо до 
администрацията на Руската федерация, с 
копие до МСД, Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията и „БЪЛГАРИЯ САТ“ ЕАД, 
съгласно приложението към доклада по т. 
7.1.  
 

8. Доклад относно писма с вх. № 12-01-
2255Е/27.08.2018 г. и № 12-01-
2255Е/11.10.2018 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ“ 
ЕАД във връзка с чл. 6.6 от Радиорегламента. 
 

8.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писма с вх. № 12-01-
2255Е/27.08.2018 г. и № 12-01-
2255Е/11.10.2018 г. от „България Сат“ ЕАД, 
във връзка с член 6.6 от Приложение 30Б на 
Радиорегламента.  
 
8.2 Да се изпрати писмо до Министерството 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, съгласно 
приложението към доклада по т. 8.1.  
 

 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

1. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
2935/17.09.2018 г. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 12-01-
2935/17.09.2018 г. от „БУЛСАТКОМ“ ЕАД.  
 
1.2 Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 1.1. 

 
2. Доклад относно oпределяне на 
специализирани комисии по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ. 
 
 

 

 
2.1 Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
приложението към решението. 
 
2.2 Специализираната комисия по т. 2.1 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило с писмо вх. № 14-00-
1884/16.10.2018 г. от „КАБЕЛ САТ-
ЗАПАД“ ООД. 
 
2.3 Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
приложението към решението.  
 
2.4 Специализираната комисия по т. 2.3 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
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Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило с писмо вх. № 14-00-
1888/16.10.2018 г. от „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД. 
 
2.5 Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
приложението към решението.  
 
2.6 Специализираната комисия по т. 2.5 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило с писмо вх. № 14-00-
1891/16.10.2018 г. от „МУЛТИМЕДИА-БГ” 
ЕООД, „КРАКРА“ АД, „ТРАНСКЕЙБЪЛ 
ТВ“ ООД и „ОПТИЛАН“ ЕООД. 
 
2.7 Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
приложението към решението.  
 
2.8 Специализираната комисия по т. 2.7 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило с писмо вх. № 14-00-
1895/17.10.2018 г. от “КЕЙБЪЛ КОМ 
ХОЛДИНГ“ ООД. 
 
2.9 Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението.  
 
2.10 Специализираната комисия по т. 2.9 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило с писмо вх. № 14-00-
1903/18.10.2018 г. от „ПЕРНИК ЛАН“ ООД. 
 

3. Доклад относно проект на Меморандум за 
разбирателство за сътрудничество и обмен на 
информация в областта на електронните 
съобщения между националните регулаторни 
органи на България и Австрия. 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на Меморандум за 
разбирателство за сътрудничество и обмен 
на информация в областта на електронните 
съобщения между националните 
регулаторни органи на България и Австрия. 
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3.2 Да бъде подписан Меморандум за 
разбирателство за сътрудничество и обмен 
на информация съгласно доклада по т. 3.1. 
 

4. Доклад относно Проект на Решение на 
Министерския съвет за одобряване на 
законопроект за държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. 
 

4. 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 
одобряване на законопроект за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Никола Колев                               ____________ 
                                    (За Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 

4. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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