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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 
 

№ 5 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
30 януари 2020 година 

 
 
 
 

   
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  -  Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам.-Председател на КРС 
Илия Христозов  -  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 ПР 

 Вера Ковачева  - Главен специалист от дирекция ФАД 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

Протокол № 5 от 30 януари 2020 г. 

 2 

Г-н Иван Димитров  – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на гласуване 
проекта на дневен ред.  
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на заседанието. 
 
 
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 
въздушна подвижна радиослужба, издадено 
на „ПРИМОРСКО КЛУБ” EАД. 
 

 
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 
въздушна подвижна радиослужба, издадено 
на „ПРИМОРСКО КЛУБ” EАД. 
  

 
2. 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 
„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД. 
 

 
2. 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 
„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 „ТАКСИ-
1“ ООД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието 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 „ТАКСИ-
1“ ООД. 
 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието на разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
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за осъществяване на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез електронна 
съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „РАДИО-
ИНТЕР ТАКСИ” ЕООД. 
 

за осъществяване на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез електронна 
съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „РАДИО-
ИНТЕР ТАКСИ” ЕООД. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване производството по заявление с 
вх. № 08-01-2/06.01.2020 г., подадено от 
„ВОНАВИ ТРАНС” ЕООД, за издаване на 
разрешение. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване производството по 
заявление с вх. № 08-01-2/06.01.2020 г., 
подадено от „ВОНАВИ ТРАНС” ЕООД, за 
издаване на разрешение. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване производството по заявление с 
вх. № 08-01-532/28.12.2018 г. за издаване 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, подадено от 
Община Поморие за нуждите на доброволно 
формирование към общината. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване производството по 
заявление с вх. № 08-01-532/28.12.2018 г. за 
издаване 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, подадено от 
Община Поморие за нуждите на доброволно 
формирование към общината. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
откриване на процедури по отнемане на 2 
броя разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс, 
издадени на „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД и 
„СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД. 
 

 
7. Комисията единодушно приема решения 
за откриване на процедури по отнемане на 2 
броя разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
на: 
     - „СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД 
     - „СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно искане от „ПЕРНИК 
ЛАН“ ООД за даване на задължителни 
указания на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД (БТК) по реда на чл. 82 
от ЗЕСМФИ.  

1. Комисията единодушно приема решение 
за отказ да разгледа по същество като 
недопустимо искане с вх. № 12-03-
2/09.01.2020 г. от „ПЕРНИК ЛАН“ ООД по 
чл. 82 от ЗЕСМФИ за даване на 
задължителни указания на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД. 
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2. Доклад относно резултати от проверка на 
внесените коригирани регулаторни 
счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2018 
г. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно относно резултати от 
проверка на внесени коригирани 
регулаторни счетоводни отчети за 
отчетната 2018 г.  
 
2.1.1 Да бъдaт изпратени писма до 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 
и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, съгласно 
предложенията към доклада по т. 2.1. 
 

 
 
 
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: _________ 

                          (Вера Ковачева)  
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