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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 
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 
„СИТИ“ ЕOOД. 

 
1. 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 „СИТИ“ ЕOOД. 

 
2. Обсъждане и приемане на 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. 

 
2. 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. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 Ябланица след решение 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 Ябланица след 
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на Съвета за електронни медии. решение на Съвета за електронни медии. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА” 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 Ловеч след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА” 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 Ловеч 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 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. 
 

 
6. 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. 

 
7. 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 „ГЛАРУС“ ООД. 
 

 
7. 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 „ГЛАРУС“ ООД. 
 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 

 
8. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието на разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
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ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка“ на „ГЛАРУС Р“ ООД. 
 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка 
към точка“ на „ГЛАРУС Р“ ООД. 

 
9. Обсъждане и приемане на решение за 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

 
9. Комисията единодушно приема решения 
за отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
на следните предприятия: 
1. „ФАРАОН“ ЕООД; 
2. „ЕВРО ГРУП 2015“ ЕООД; 
3. „ДИФЕНС СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС“ 
ЕООД; 
4. „ТАКТ ТАКСИ“ ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно искане на „АЙ ТИ 
МАНИЯ“ ЕООД за оказване на съдействие по 
чл. 86 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 

 
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 писмо вх. № 12-01-
3375Е/15.11.2019 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 
ЕООД. 

 
2. Доклад относно заявление за достъп до 
обществена информация с вх. № 12-01-
1730/05.11.2019 г. 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя пълен достъп 
до обществена информация, поискана със 
заявление с вх. № 12-01-1730/05.11.2019 г., 
подадено от ТЕРАПРО. 
 
2.1.1. Решението за предоставянето на 
достъп заедно с копие от информацията да 
бъдат предоставени на ТЕРАПРО по 
електронен път на следния адрес на 
електронна поща – arsis@arsis.cc. 
 
2.1.2. За предоставянето по електронен път 
на исканата информация не се заплащат 
разходи (чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ). 
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3. Доклад относно искания за даване на 
задължителни указания по чл. 82 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приема резултатите от 
работата на специализираната комисия, 
определена с Решение № 131/28.03.2019 и 
Решение № 188/09.05.2019 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията. 
 
3.2. Дава задължителни указания на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, както 
следва: 
 
3.2.1. Да заличи в чл. 4, ал. 5, т. 2 от 
Приложение № 5 ограничението за 
разполагането на „до 3 броя ЕСМ“ върху 
стълбовната инфраструктура на 
предприятието, както и да коригира всички 
относими текстове в общите условия, в 
които посоченото указание се отразява. 
 
3.2.2. При определяне на цена за достъп за 
един стълб и за определяне на цена за 
достъп за подземна тръбна мрежа за един 
линеен метър при прилагане на формулите, 
посочени в „Механизма на ценообразуване“ 
се задължава за показателя „МРА – месечен 
разход за амортизации на 1 стълб/1 км. 
тръбна мрежа“ да приложи стойност 0 
(нула) лева и за показателя „МНВ – месечна 
стойност на нормата на възвращаемост на 1 
стълб/1 км. тръбна мрежа“ „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД да 
приложи стойност 0 (нула) процента.  
 
3.2.3. Да преизчисли съответно месечните 
цени за ползване на 1 стълб и 1 линеен 
метър подземна тръбна мрежа, посочени в 
Приложение № 4 „Ценова листа за ползване 
на подземната тръбна и стълбовната мрежа 
на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 
 
3.2.4. Да заличи чл. 5, ал. 1 от общите 
условия, като направи и съответните 
изменения в другите текстове на общите 
условия, препращащи към посочените 
клаузи. 
 
3.2.5. Да посочи обстоятелствата, при които 
се предлагат отстъпки от цените за 
ползване на физическата инфраструктура 
или да премахне текста, който предвижда 
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такива. 
 
3.3. Отказва да даде задължителни указания 
по останалите отложени за произнасяне 
искания. 
 
3.4. „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ 
АД да заплати разноски: 
 
3.4.1. В размер на общо 112.50 лв. на 
„МУЛТИМЕДИА-БГ“ ЕООД, 
„ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ“ ООД, „КРАКРА“ 
АД, „ОПТИЛАН“ ЕООД, „КАБЕЛ САТ-
ЗАПАД“ ООД, „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД, „НЕТ 
ПЛЮС-ПЕТРИЧ“ООД, „КЕЙБЪЛ КОМ-
ХОЛДИНГ“ ООД, „ПЕРНИК ЛАН“ ООД и 
„АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД.  
 
3.4.2. В размер на общо 112.50 лв. на 
„ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ ЕООД. 
 
3.5. Определя срок от 30 дни от 
съобщаването на решението на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за 
изпълнение на задълженията по т. 3.2. и 3.4.  

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен. 
 

 
4.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва процедурата за 
обществено обсъждане на проект на 
решение за изменение и допълнение на 
Правила за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения, които 
ползват радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен. 
 
4.2. Комисията единодушно приема 
окончателно решение за изменение и 
допълнение на Правила за осъществяване 
на електронни съобщения чрез 
радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен. 
 
 
4.2.1. Решението по т. 4.2. да бъде 
изпратено за обнародване в официалния 
раздел на „Държавен вестник”. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
1. Доклад относно оценка и разглеждане на 
постъпилата оферта по процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез пряко 
договаряне с предмет: „Доставка на 
преносима система за мониторинг, контрол и 
откриване на радиосмущения". 

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което определя за изпълнител на 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез пряко договаряне с предмет: 
„Доставка на преносима система за 
мониторинг, контрол и откриване на 
радиосмущения“ участника „СИСКОМ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
 

 
2. Доклад относно участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията в 48-та Генерална 
асамблея на IRG и 41-то пленарно заседание 
на Съвета на регулаторите на BEREC и 
пленарно заседание на Управителния съвет 
на Службата на BEREC. 

 
2. Комисията единодушно одобрява доклада 
и приема позиция за участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията на 48-та 
Генерална асамблея на IRG, на 41-то 
пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на ОЕРЕС и на пленарно 
заседание на Управителния съвет на 
Службата на ОЕРЕС. 

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

 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Константин Тилев                       ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 
 
 

Протоколирал: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 


	КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
	П Р О Т О К О Л


