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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 
 

№ 22 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
27 май 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  
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 чрез 
електронна съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване действието 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 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 
„РАДИО ЕКСПРЕС“ АД. 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване действието 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 
„РАДИО ЕКСПРЕС“ АД. 

 
3. 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“ EAД. 

 
3. 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“ EAД. 

 
4. 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 неподвижната 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
4. 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 
неподвижната радиослужба от вида „точка към 
точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
5. 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-спътникова 
радиослужба, издадено на “НУРТС БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 

 
5. 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-спътникова 
радиослужба, издадено на “НУРТС БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно проект за очакваните приходи 
и разходи за 2020 г., които Комисията за 
регулиране на съобщенията администрира по 
бюджета си. 
 

 
1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно проект за очакваните приходи и разходи 
за 2020 г., които Комисията за регулиране на 
съобщенията администрира по бюджета си.  
 
1.2 Проектът за приходи и разходи през 2020 г., 
да се публикува на интернет страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията, 
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съгласно чл. 52 от Закона за електронните 
съобщения. 

 
2. Доклад относно определяне на 
специализиранa комисия по чл. 82, ал. 1 от 
ЗЕСМФИ по искане с вх. № 12-01-1532/15.05.2019 
г. за даване на задължителни указания на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД. 
 
 

 
2.1 Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно приложението към решението.  
 
2.2 Специализираната комисия по т. 2.1 да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура във връзка с постъпило искане 
с вх. № 12-01-1532/15.05.2019 г. от „НЕТУОРКС-
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ТЕЛНЕТ“ ООД. 

 
3. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
1161Е/30.04.2019 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ”  ЕAД. 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо вх. № 12-01-1161Е/30.04.2019 г. 
от „БЪЛГАРИЯ САТ”  ЕAД.  
 
3.2 Да бъде изпратено писмо до Министерство 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т.3.1. 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНA ТОЧКИ 
 

 
1. Доклад относно писмо вх. № 03-07-
88/22.05.2019 г. на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията във връзка с постъпили въпроси от 
Европейската комисия за оценка на 
предстоящото преразглеждане на Директивата за 
пощенските услуги и обявеното намерение на 
САЩ за оттегляне от Всемирния пощенски съюз. 

 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно писмо вх. № 03-07-88/22.05.2019 г. на 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията.  

 

1.2 Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
съгласно доклада по т. 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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                        ____________ 
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(Член на КРС)

 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 


