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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 допълнителнa точкa 1 да отпадне от дневния ред,  
проектът на дневен ред да стане дневен ред на заседанието и останалите 
допълнителни точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„МЕТРОРАДИО” 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 
Пловдив след решение на Съвета за 
електронни медии. 
  

 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„МЕТРОРАДИО” 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 
Пловдив след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на „Р-22” 
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 
Пловдив след решение на Съвета за 
електронни медии. 

2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„Р-22” 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 
Пловдив след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИО 1” 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 к.к. 
Боровец след решение на Съвета за 
електронни медии. 

3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИО 1” 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 к.к. 
Боровец след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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4. Обсъждане и приемане на решениe за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ДАРИК РАДИО” АД 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 
Република България след решение на Съвета 
за електронни медии. 
 

4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ДАРИК РАДИО” АД 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 
Република България след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

5. 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. 

5. 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. 
 

6. 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  
„АГЕНЦИЯ БАРС 3” EООД. 
 

6. 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  „АГЕНЦИЯ БАРС 3” EООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно откриване на процедура за 
обществено обсъждане на съгласуван от КЗК 
проект на методика за изменение и 
допълнение на Методика за условията и реда 
за определяне, анализ и оценка на 
съответните пазари и критериите за 
определяне на предприятия със значително 
въздействие върху пазара, приета с Решение 
на КРС № 2076 от 23.10.2012 г. 
 

1.1 Комисията единодушно приема проект 
на решение за изменение и допълнение на 
Методика за условията и реда за 
определяне, анализ и оценка на съответните 
пазари и критериите за определяне на 
предприятията със значително въздействие 
върху пазара след съгласуване от 
Комисията за защита на конкуренцията, 
съгласно приложението към решението.  
 
1.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 
1.1 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.  
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1.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 1.1 в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 
 

2. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
29/02.07.2018 г. от Съвета за електронни 
медии. 

2. Комисията единодушно предоставя на 
Съвета за електронни медии информация за 
липсата на свободен честотен ресурс, 
необходим за осъществяване на наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
радиопрограми за територията на град 
Монтана. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Окончателен доклад с отговорите и 
предложенията на участниците в 
подготвителна „група В” за семинара на 
ръководителите на националните 
регулаторни органи, предхождащ третото 
пленарно заседание на BEREC за 2018 г. в 
Порторож, Словения. 
 

1.1 Комисията единодушно  приема за 
сведение доклад относно Окончателен 
доклад с отговорите и предложенията на 
участниците в подготвителна „група В” за 
семинара на ръководителите на 
националните регулаторни органи, 
предхождащ третото пленарно заседание на 
BEREC за 2018 г. в Порторож, Словения. 
 
1.2 Да се предприемат действията посочени 
в доклада по т. 1.1.   
 

2. Обсъждане и приемане на решение за 
откриване на процедура за обществени 
консултации относно перспективите за 
ползване на радиочестотен спектър в обхват 
2,6 GHz. 
 

2.1 Комисията единодушно  открива 
процедура по обществени консултации 
относно перспективите за ползване на 
радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz. 
 
2.2 Приема позиция на Комисията за 
регулиране на съобщенията относно 
въпросите по т. 2.1, ведно с причините, 
които мотивират позицията, съгласно 
приложението към решението.  
 
2.3 Съобщение за предстоящите 
обществени консултации по т. 2.1, 
съдържащо реквизитите по чл. 37, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщения, да се 
публикува в един национален ежедневник, 
както и на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в Интернет. 
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2.4 Определя 30-дневен срок, считано от 
дата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени 
консултации по т. 2.1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища. 
 

 
 
 
 
 
 
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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