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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 
28 май 2020 година 

 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Анна Хаджиева  - Член на КРС 
Ердинч Хайрула - Член на КРС  
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Мирослава Тодорова - с.д. Главен секретар на КРС,  

съгласно заповед № СП-311/24.02.2020 г. 
Мария Бончева   - с.д. Директор на дирекция „Правна”, 
    съгласно заповед № СП-382/19.03.2020 г. 
Камелия Иванова  - Старши 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 
заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
 
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение на „ИНТЕРУУТ 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение на 
„ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно искане на „УАЙНЕТ 1“ 
ЕООД за съдействие по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за доброволно 
решаване на спор с 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 
 

 

 
 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението.  
 
1.1.1 Специализираната комисия по т. 1.1 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило искане с вх. № 12-03-
40Е/07.05.2020 г. от „УАЙНЕТ 1“ ЕООД. 
 

 
2. Доклад относно Проект за очакваните 
приходи и разходи за 2021 г., които 
Комисията за регулиране на съобщенията 

 
2.1 Комисията единодушно  одобрява 
доклад относно проект за очакваните 
приходи и разходи за 2021 г., които 
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администрира по бюджета си. 
 

Комисията за регулиране на съобщенията 
администрира по бюджета си.  

2.1.1 Проектът за приходи и разходи през 
2021 г., да се публикува на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията, съгласно чл. 52 от Закона за 
електронните съобщения, съгласно 
направените предложения от проведеното 
заседание. 

 
3. Доклад относно изменение на издадената 
индивидуална лицензия за извършване на 
универсалната пощенска услуга на цялата 
територия на Република България на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД. 
 

 
3. Точката се отлага. 
.  
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 
 

 
1. Доклад относно изготвяне на документация 
за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Периодична доставка по заявка на 
канцеларски материали и консумативи при 
следните самостоятелно обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Доставка на копирна 
хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на 
канцеларски материали; Обособена позиция 
№ 3: Доставка на консумативи за 
мастиленоструйни и лазерни принтери; 
Обособена позиция № 4: Доставка на 
канцеларски материали (запазена по чл. 12, 
ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки)”. 
 

 
1.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обява за събиране на 
оферти по поръчка с предмет: „Периодична 
доставка по заявка на канцеларски 
материали и консумативи при следните 
самостоятелно обособени позиции:  
- Обособена позиция № 1: Доставка на 
копирна хартия; 

- Обособена позиция № 2: Доставка на 
канцеларски материали; 

- Обособена позиция № 3: Доставка на 
консумативи за мастиленоструйни и 
лазерни принтери; 

- Обособена позиция № 4: Доставка на 
канцеларски материали (запазена  по чл. 12, 
ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки)”. 

1.1.1 Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача в интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията и на Портала за обществени 
поръчки. 
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1.1.2 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”. 

 
2. Доклад относно изготвяне на документация 
за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Хигиенно и санитарно обслужване 
в сградите на Комисията за регулиране на 
съобщенията в гр. София”. 
 

 
2. Точката се отлага. 

  

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Кристина Хитрова  ____________ 
                          (Зам -председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________         
                              (Член на КРС) 
 
4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

(Камелия Иванова) 
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