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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 
 

№ 14 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
28 март 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Константин Тилев                -          Член на КРС  
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
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. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване на процедура по 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 
Шумен. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване на процедура по 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 
Шумен. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на 4 бр. разрешения, издадени на 
„БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиосигнали след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на 4 бр. разрешения, издадени 
на „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
радиосигнали след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
АВТОМОБИЛЕН СПОРТ“. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН 
СПОРТ“. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
1108/13.03.2019 г. на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 
1.1.  Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 12-01-
1108/13.03.2019 г. на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 
 
1.2. Да бъдат предприети действията, 
предвидени в доклада по т. 1.1. 
 

 
2. Доклад относно определяне на 
специализирана комисия по искане на „АЙ 
ТИ МАНИЯ“ ЕООД. 
 

 

 
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. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
479Е/20.03.2019 г., допълнено с писмо вх. 
№ 14-00-479Е/25.03.2019 г. от „Ай Ти 
Мания“ ЕООД. 
 

 
3. Доклад относно оказване на съдействие по 
чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване 
на спор между „КОМ НЕТ“ ЕООД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад на специализираната комисия по 
Решение № 62/31.01.2019 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията относно 
оказване на съдействие по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ за доброволно решаване на спор 
между „КОМ НЕТ“ ЕООД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 
 
3.2. Да бъде изпратено писмо до „КОМ 
НЕТ“ ЕООД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, с 
копие до Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 3.1. 
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4. Доклад относно изпълнение на раздел А, т. 
III, 2 и раздел Б, т. 5 от Процедурата за 
издаване на акт за установяване на публично 
държавно вземане и изпълнение на влезли в 
сила актове за публично държавно вземане и 
влезли в сила наказателни постановления. 

 
4. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно изпълнение на 
раздел А, т. III. 2 и раздел Б, т. 5 от 
Процедурата за издаване на акт за 
установяване на публично държавно 
вземане и изпълнение на влезли в сила 
актове за публично държавно вземане и 
влезли в сила наказателни постановления. 
 

 
5. Доклад относно откриване на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на горива 
(бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти 
за безналично плащане за автомобилите на 
Комисията за регулиране на съобщенията”. 

 
5.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Доставка на горива (бензин А-
95Н и дизелово гориво) чрез карти за 
безналично плащане за автомобилите на 
Комисията за регулиране на съобщенията “. 

5.2. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 5.1. 

5.3. Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 

5.4. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на КРС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Протокол № 14 от 28 март 2019 г. 5 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
1. Доклад относно изготвяне на 
документация за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Проверка за прилагане 
на системата за разпределението на разходите 
от „Български пощи” ЕАД и одит на 
внесените документи, свързани с 
изчисляването на нетните разходи от 
извършването на универсалната пощенска 
услуга през 2018 г.”. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява обява 
за събиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: „Проверка за прилагане 
на системата за разпределението на 
разходите от „Български пощи” ЕАД и одит 
на внесените документи, свързани с 
изчисляването на нетните разходи от 
извършването на универсалната пощенска 
услуга през 2018 г.”. 

1.2. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на КРС в интернет, на 
Портала за обществени поръчки, както и да 
бъде изпратена до дружествата, посочени в 
доклада по т.1.1. 

1.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска предложена цена”. 

 
2. Доклад относно проект на позиция за 73-та 
Генерална асамблея на ETSI, 02-03 април 
2019 г., гр. София Антиполис, Франция. 

 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на позиция за 73-та 
Генерална асамблея на ETSI, 02-03 април 
2019г., гр. София Антиполис, Франция. 
 
2.2. Да бъдат предприети действията, 
съгласно предложенията в доклада по т.2.1. 

 
3. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
1187/21.03.2019 г. с искане за даване на 
задължителни указания по чл. 82 от 
ЗЕСМФИ. 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно Приложението 
към решението. 

3.2. Специализираната комисия по т. 3.1. да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило искане вх. № 12-01-
1187/21.03.2019 г. на „МУЛТИМЕДИА-БГ“ 
ЕООД, „ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ“ ООД, 
„КРАКРА“ АД, „ОПТИЛАН“ ЕООД, 
„КАБЕЛ САТ-ЗАПАД“ ООД, „ВАЙТЪЛ-И“ 
ЕООД, „НЕТ ПЛЮС-ПЕТРИЧ“ООД, 
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„КЕЙБЪЛ КОМ-ХОЛДИНГ“ ООД, 
„ПЕРНИК ЛАН“ ООД и „АЙ ТИ МАНИЯ“ 
ЕООД. 
 

 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                               ____________ 
                                    (Зам. Председател на КРС) 
 
3. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 

4. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 
 
 
 
 
 

Протоколирал: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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