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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 

 

 

Не са направени предложения за разглеждане и вземане на решения на заседанието на 

Комисията за регулиране на съобщенията в Раздел А. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно писма с вх. № 10-00-

1384/10.06.2020 г., вх. № 10-00-

1384/16.06.2020 г. и вх. № 10-00-

1384/26.06.2020 г. от „СОЛАР СПЕЙС“ 

ЕООД за подаване на заявка за предварителна 

международна координация. 

 

 

1.1 Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писма с вх. № 10-00-

1384/10.06.2020 г., вх. № 10-00-

1384/16.06.2020 г. и вх. № 10-00-

1384/26.06.2020 г. от „СОЛАР СПЕЙС“ 

ЕООД за подаване на заявка за 

предварителна международна координация. 

1.1.1 Да бъдат предприети действия 

съгласно посоченото в доклада по т. 1.1. 

 

2. Доклад относно писма с вх. № 10-00-

1408/23.06.2020 г. и вх. № 10-00-

1408/14.07.2020 г. от „СОЛАР СПЕЙС“ 

ЕООД за подаване на заявка за предварителна 

международна координация. 

 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писма с вх. № 10-00-

1408/23.06.2020 г. и вх. № 10-00-

1408/14.07.2020 г. от „СОЛАР СПЕЙС“ 

ЕООД за подаване на заявка за 

предварителна международна координация. 

2.1.1 Да бъдат предприети действия 

съгласно посоченото в доклада по т. 2.1. 

 

3. Доклад относно съгласуване на методика за 

пазарни проучвания съгласно чл. 38, ал. 3 от 

Закона за електронните съобщения. 

 

 

3.1 Комисията единодушно одобрява 

доклад относно съгласуване на методика за 

пазарни проучвания съгласно чл. 38, ал. 3 

от Закона за електронните съобщения. 
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3.1.1 Да се изпрати писмо до Браншова 

асоциация на българските 

телекомуникационни оператори, съгласно 

приложението към доклада по т. 3.1. 

 

3.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което съгласува методика за 

провеждане на извадково проучване с 

наименование „Национално представително 

количествено проучване на пазарите на 

телевизия, интернет и пакетни електронни 

съобщителни услуги в България“, 

предоставена с писмо вх. № 12-01-

247/05.06.2020 г. на Браншова асоциация на 

българските телекомуникационни 

оператори. 

 

3.2.1 Методиката по т. 3.2 от решението да 

бъде публикувана на интернет страницата 

на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

 

4. Доклад относно приемане на окончателни 

решения за определяне, анализ и оцeнка на 

пазара на едро на терминиране на повиквания 

в определено местоположение на 

индивидуални обществени телефонни мрежи 

и на пазара на едро на терминиране на 

гласови повиквания в индивидуални мобилни 

мрежи. 

 

 

4.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което определя пазар на едро на 

терминиране на повиквания в определено 

местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи (пазар 1 от 

Препоръка на Европейската комисия 

2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)
1
 като 

съответни  пазари, подлежащи на ex ante 

регулиране. 

 

4.1.1 Съответните пазари са 19 

(деветнадесет) самостоятелно обособени 

продуктови пазара, всеки от тях с 

географски обхват на съответната 

обществена телефонна мрежа, чрез която се 

предоставят услуги за терминиране в 

определено местоположение, на 

територията на Република България: 

 

 

1. Пазар на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

                                                           
1
 Препоръка на Комисията от 09 октомври 2014 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в 

сектора на електронните комуникации, подлежащ на регулиране ex ante в съответствие с Директива 

2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за 

електронните съобщителни мрежи и услуги (2014/710/EC) (ОВ L 295/11.10.2014 г.). 
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мрежа на „А1 България“ ЕАД. 

2. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Булсатком” ЕАД. 

3. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД. 

4. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Варна Нет” ООД. 

5. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа „Вимобайл” АД. 

6. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Голд Телеком България” АД. 

7. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „ДжиТиТи България” ЕАД (с 

предишно наименование „Интеруут 

България“ ЕАД). 

8. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Еском” ООД. 

9. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Източна телекомуникационна 

компания” ЕАД. 

10. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на "Кабел Сат - Запад” ООД. 

11. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Кулбокс” АД. 

12. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Нет 1” ЕООД. 

13. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 
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на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Нет Ис Сат” ЕООД. 

14. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Нетфинити” ЕАД. 

15. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Новател“ ЕООД. 

16. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Телекабел“ АД. 

17. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Телеком 1“ ЕООД. 

18. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Телекомуникационна компания 

Варна” ЕАД. 

19. Пазар на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуалната обществена телефонна 

мрежа на „Теленор България” ЕАД. 

 

4.1.2 На съответните пазари по т. 4.1.1 

липсва ефективна конкуренция поради 

наличие на предприятия със значително 

въздействие върху пазара.  

 

4.1.3 Определя „А1 България“ ЕАД, 

„Булсатком” ЕАД, „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, 

„Варна Нет” ООД, ”Вимобайл” АД, „Голд 

Телеком България” АД, „ДжиТиТи 

България” ЕАД,  „Еском” ООД, „Източна 

телекомуникационна компания” ЕАД, 

„Кабел Сат – Запад” ООД, „Кулбокс“ АД, 

„Нет 1” ЕООД, „Нет Ис Сат” ЕООД, 

„Нетфинити” ЕАД,  „Новател“ ЕООД, 

„Телекабел“ АД, „Телеком 1” ЕООД, 

„Телекомуникационна компания Варна” 

ЕАД и „Теленор България” ЕАД като 

предприятия със значително въздействие 

върху съответните пазари на едро на 

терминиране на повиквания в определено 

местоположение на собствените им 

обществени телефонни мрежи. 
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4.1.4 Налага, продължава и изменя 

специфични задължения на предприятията 

със значително въздействие върху пазара на 

терминиране на повиквания в определено 

местоположение на индивидуални 

обществени телефонни мрежи по т. 4.1.3, 

както следва: 

 

1. Задължения за достъп до и 

ползване на необходими мрежови елементи 

и съоръжения 

 

1.1. Продължава и изменя 

действието на наложеното на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД 

задължение за достъп, като определя 

същото, както следва: 

 

1.1.1.  Запазване на предоставения 

преди налагане на настоящото задължение 

достъп за осигуряване на TDM взаимно 

свързване до преминаване към взаимно 

свързване, базирано на Интернет протокол 

(IP взаимно свързване). 

1.1.2. Запазване на предоставения 

преди налагане на настоящото задължение 

достъп за осигуряване на IP взаимно 

свързване.  

1.1.3.  Предоставяне на достъп с 

оглед осигуряване на IP взаимно свързване 

при спазване на изискванията и сроковете 

съгласно Анекс 1 към Приложението на 

решението. 

1.1.4. Предоставяне на достъп с 

оглед осигуряване на взаимно свързване за 

предоставяне на услугата „терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на обществената му телефонна мрежа“, без 

поставяне на ограничения в зависимост от 

произхода на повикванията. 

1.1.5. Прилагане на два сегмента 

(национален и локален) за терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на обществената телефонна мрежа на 

„Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД, при използване на сигнализация 

CCS7. Географските кодове, за които се 

прилага терминиране в национален и 

локален сегмент, са в съответствие с 

Типовото предложение за взаимно 
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свързване, одобрено от Комисията за 

регулиране на съобщенията с Решение № 

624/16.12.2016 г., посл. изм. и доп. с 

Решение № 243/21.06.2019 г. 

1.1.6.  Прилагане на един сегмент за 

терминиране на повиквания в определено 

местоположение на обществената 

телефонна мрежа на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД, при 

използване на IP взаимно свързване. 

1.1.7.  Предоставяне на отворен 

достъп до технически интерфейси, 

протоколи или други възлови технологии, 

необходими за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите. 

1.1.8.  Предоставяне на съвместно 

разполагане и други форми на съвместно 

ползване, необходими при реализиране на 

взаимното свързване. 

1.1.9.  Добросъвестно водене на 

преговори с предприятия, искащи достъп. 

 

1.2. Определя по отношение на 

„Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД условия във връзка със задълженията 

по т. 4.1.4.1., както следва: 

 

1.2.1.  „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД се задължава да осигури 

възможност на заинтересованите 

предприятия за ползване на услуги на едро 

при условия, които кореспондират с 

условията за предоставяне на услугите на 

дребно, предлагани от „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД. 

1.2.2. „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД се задължава да уведомява 

писмено предприятията, с които води 

преговори за сключване на договор за 

взаимно свързване и/или за предоставяне на 

услуги, регламентирани във вече сключен 

договор за взаимно свързване, като се 

задължава да предоставя писмено 

обосновано уведомление до съответното 

предприятие, когато не може да сключи 

договора за взаимно свързване и/или да 

предостави услугата в срока, определен 

респективно в действащата нормативна 

уредба, Типовото предложение за взаимно 

свързване и/или сключения договор за 

взаимно свързване. 
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1.3. Продължава и изменя 

наложеното на А1 България“ ЕАД, 

„Булсатком” ЕАД,  „Варна Нет” ООД, 

”Вимобайл” АД, „Голд Телеком България” 

АД, „ДжиТиТи България” ЕАД, „Еском” 

ООД, „Източна телекомуникационна 

компания” ЕАД, „Кабел Сат – Запад” ООД, 

„Кулбокс“ АД, „Нет 1” ЕООД, „Нет Ис 

Сат” ЕООД, „Нетфинити” ЕАД,  „Телеком 

1” ЕООД, „Телекомуникационна компания 

Варна” ЕАД, „Теленор България” ЕАД и 

налага на „Новател“ ЕООД и „Телекабел“ 

АД задължение за достъп до и ползване на 

необходими мрежови елементи и 

съоръжения, като определя същото, както 

следва: 

1.3.1. Запазване на предоставения, 

преди налагане на настоящото задължение, 

достъп с оглед осигуряване на взаимно 

свързване. 

1.3.2. Предоставяне на достъп с 

оглед осигуряване на взаимно свързване за 

предоставяне на услугата „терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на обществените им телефонни мрежи“, без 

поставяне на ограничения в зависимост от 

произхода на повикванията. 

1.3.3. Предоставяне на IP взаимно 

свързване, при спазване на изискванията и 

сроковете, съгласно Анекс 1 към 

Приложението на решението. 

1.3.4. Предоставяне на отворен 

достъп до технически интерфейси, 

протоколи или други възлови технологии, 

необходими за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите. 

1.3.5. Добросъвестно водене на 

преговори с предприятия, искащи достъп. 

 

2. Задължения за прозрачност 

 

2.1. Продължава и изменя 

действието на наложеното на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД 

задължение за прозрачност, като задължава 

„Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД: 

 

 

2.1.1.  да публикува и актуализира на 
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страницата си в интернет информация за: 

2.1.1.1. неценовите условия за 

терминиране на повиквания. 

2.1.1.2. цените за терминиране на 

повиквания с произход държави, различни 

от държавите-членки на Европейския 

съюз/Европейската икономическа зона  

(ЕС/ЕИЗ) по отделни дестинации;  

2.1.1.3. цената за терминиране на 

повиквания без идентификация на линията 

на викащия (CLI).  

2.1.1.4. цените за терминиране на 

национални повиквания и повиквания с 

произход държави-членки на ЕС/ЕИЗ. 

2.1.1.5. за осигуряване на 

необходимия за реализиране на взаимното 

свързване достъп, включително при 

осъществяване на взаимно свързване с 

мобилната си телефонна мрежа. 

 

2.1.2. да публикува информацията по 

т. 2.1.1. на интернет страницата на 

предприятието  съобразно определените от 

Комисията за регулиране на съобщенията 

срокове и да я актуализира в срок от три 

работни дни от настъпване на промяна, 

относима към някое от условията, както и 

да я актуализира съобразно дадени от 

Комисията указания на основание чл. 167, 

ал. 2 от Закона за електронните съобщения, 

в случай, че от регулатора са дадени 

указания относно степента на подробност 

на публикуваната информация. 

 

2.1.3. да уведомява писмено 

Комисията за регулиране на съобщенията за 

мястото на своята интернет страница, 

където е направена публикация или 

актуализация на информацията по т. 2.1.1, в 

7-дневен срок от датата на извършването ѝ. 

 

2.2. Продължава действието на 

наложеното на „А1 България“ ЕАД, 

„Булсатком” ЕАД,  „Варна Нет” ООД, 

”Вимобайл” АД, „Голд Телеком България” 

АД, „ДжиТиТи България” ЕАД,  „Еском” 

ООД, „Източна телекомуникационна 

компания” ЕАД, „Кабел Сат – Запад” ООД, 

„Кулбокс“ АД, „Нет 1” ЕООД, „Нет Ис 

Сат” ЕООД, „Нетфинити” ЕАД,  „Телеком 

1” ЕООД, „Телекомуникационна компания 
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Варна” ЕАД, „Теленор България” ЕАД и 

налага на „Новател“ ЕООД и „Телекабел“ 

АД задължение за прозрачност на 

условията, при които се предоставя IP 

взаимно свързване и необходимия за 

неговото реализиране достъп, включително 

и по отношение на цените за терминиране 

на международни повиквания. 

Предприятията следва да публикуват и 

актуализират на официалната си страница в 

интернет и предоставят при поискване 

информация относно следното: 

 

2.2.1. Описание на услугите по 

взаимно свързване, условия и срокове за 

предоставянето им. 

2.2.2. Местоположение и брой на 

точките на взаимно свързване, както и 

капацитет на свързване. 

2.2.3. Срокове за откриване, 

промяна и закриване на точки на взаимно 

свързване. 

2.2.4. Технически изисквания, 

интерфейси за реализиране на достъп с цел 

реализиране на взаимно свързване, 

протоколи за сигнализация. 

2.2.5. Условия за предоставяне на 

услугата „терминиране на трафик“. 

2.2.6. Условия за предоставяне на 

необходимите технически и програмни 

средства за реализиране на взаимното 

свързване. 

2.2.7. Условия за осигуряване на 

достъп до мрежови съоръжения и елементи, 

необходими за осигуряване на достъп до 

мрежата с цел терминиране на трафик в нея. 

2.2.8. Цени на предлаганите услуги 

по взаимно свързване, включително: 

терминиране на повиквания с произход 

държави, различни от държавите-членки на 

ЕС/ЕИЗ по отделни дестинации, 

терминиране на повиквания без CLI, 

терминиране на национални повиквания и 

повиквания с произход държави-членки на 

ЕС/ЕИЗ и осигуряване на достъп до 

мрежови съоръжения и елементи, 

необходими за осигуряване на достъп до 

мрежата с цел терминиране на трафик в нея. 

2.2.9. Условия и цени за 

предоставяне на съвместно разполагане и 

други форми на съвместно ползване, в 
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случаите когато съответното предприятие 

предоставя съвместно ползване. 

2.2.10. Изисквания за качество - 

стойности на параметри на качеството на 

услугите при взаимното свързване. 

2.2.11. Изисквания за номериране, 

адресиране и за идентификация на линията 

на викащия. 

2.2.12. Условия за осигуряване на 

достъп, необходим за реализиране на 

взаимно свързване, приложими към трети 

лица, свързани с всяко от посочените 

предприятия, включително при 

осъществяване на взаимно свързване със 

собствената мобилна телефонна мрежа, ако 

разполагат с такава. 

 

2.3. Задължава „Новател“ ЕООД и 

„Телекабел“ АД да публикуват 

информацията, посочена в по т. 4.1.4.2.2., в 

срок до един месец от уведомяване за 

решението. В същия срок предприятията се 

задължават да публикуват условията за 

предоставяне на IP взаимно свързване, 

определени с Анекс 1 към Приложението 

на решението. 

 

2.4. Информацията по т. 4.1.4.2.1. и 

T.4.1.4.2.2. следва да се актуализира от 

предприятията в срок от три работни дни от 

настъпване на промяна, относима към 

някое от условията, както и да се 

актуализира съобразно дадени от 

регулатора указания на основание чл. 167, 

ал. 2 от Закона за електронните съобщения, 

в случай че от комисията са дадени 

указания относно степента на подробност 

на публикуваната информация. 

 

2.5. Задължава предприятията по т. 

4.1.3 в срок от 7 дни, считано от датата на 

публикацията и актуализация на 

информацията по т. 4.1.4.2.1. и 4.1.4.2.2., да 

уведомят писмено Комисията за регулиране 

на съобщенията за мястото в страницата си 

в Интернет, на което е извършена 

публикацията. 

 

 

 

3. Задължения за равнопоставеност 
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3.1. Продължава действието на 

наложеното на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД, А1 

България“ ЕАД, „Булсатком” ЕАД,  „Варна 

Нет” ООД, ”Вимобайл” АД, „Голд Телеком 

България” АД, „ДжиТиТи България” ЕАД,  

„Еском” ООД, „Източна 

телекомуникационна компания” ЕАД, 

„Кабел Сат – Запад” ООД, „Кулбокс“ АД, 

„Нет 1” ЕООД, „Нет Ис Сат” ЕООД, 

„Нетфинити” ЕАД, „Телеком 1” ЕООД, 

„Телекомуникационна компания Варна” 

ЕАД, „Теленор България” ЕАД и налага на 

„Новател“ ЕООД и „Телекабел“ АД 

задължение за равнопоставеност като 

определя същото, както следва: 

 

3.1.1. Предоставяне на взаимно 

свързване (включително достъп до 

помещения и съоръжения, необходими за 

взаимното свързване) при равностойни 

условия, за сходни обстоятелства, при 

които вече е предоставено взаимно 

свързване на други предприятия, 

предоставящи еквивалентни електронни 

съобщителни услуги, включително на 

своето собствено поделение на дребно 

и/или на свързани лица; 

3.1.2. Предоставяне на услуги и 

информация на предприятие, искащо 

взаимно свързване, при същите условия и 

качество като тези, ползвани от 

предприятието със значително въздействие 

върху пазара при предоставяне на 

собствени услуги, както и предлагани от 

предприятието със значително въздействие 

на пазара на свързаните с него лица и на 

предприятията, с които вече има сключен 

договор. 

 

4. Задължение за изготвяне и 

публикуване на Типово предложение за 

взаимно свързване 

 

4.1. Продължава и изменя 

действието на наложеното на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД 

задължение за изготвяне и публикуване на 

Типово предложение за взаимно свързване, 

като определя минималното му 
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съдържание, както следва: 

4.1.1. Описание на услугите по 

взаимно свързване, в това число по IP 

взаимно свързване, условия и срокове за 

предоставянето им. 

4.1.2. Описание на точки на взаимно 

свързване, в това число на IP взаимно  

свързване - местоположение, брой, 

капацитет на свързване, начини за 

маршрутизация и сигнализация. 

4.1.3. Изисквания за управление, 

маршрутизиране, отчитане на трафика и 

прогнози за трафик. 

4.1.4. Процедури за планиране, 

откриване, промяна и закриване на точките 

на свързване, в това число на IP взаимно 

свързване. 

4.1.5. Стандарти, технически 

изисквания, интерфейси и протоколи за 

сигнализация за взаимно свързване, в това 

число за IP взаимно свързване. 

4.1.6. Изисквания за качество, в това 

число за IP взаимно свързване – стойности 

на параметри на качеството на услугите, 

условия, начин и периодичност за тяхното 

измерване. 

4.1.7. Изисквания за номериране, 

адресиране и за идентификация на линията 

на викащия, в това число за IP взаимно 

свързване. 

4.1.8. Услуги по съвместно 

разполагане и други форми на съвместно 

ползване, когато тяхното предоставяне от 

„Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД е необходимо за реализиране на 

взаимното свързване: 

4.1.8.1. Информация за местата за 

съвместно разполагане, планирани промени 

и процедура за предоставяне на тази 

информация на заинтересованите лица, като 

тази информация може да се предоставя 

само на заинтересованите лица, за да се 

гарантира сигурността на мрежата. 

4.1.8.2. Възможности за съвместно 

разполагане и други форми на съвместно 

ползване. 

4.1.8.3. Условия за достъп до 

компютърни и софтуерни системи за 

поддръжка. 

4.1.8.4. Характеристики и технически 
ограничения за съоръженията, които могат 



Протокол № 31 от 23 юли 2020 г. 
14 

да бъдат съвместно разполагани. 

4.1.8.5. Мерки за сигурност. 
4.1.8.6. Условия за допускане на 

служители на конкурентни предприятия. 

4.1.8.7. Стандарти за безопасност. 
4.1.8.8. Правила за разпределяне на 

пространството, когато то е ограничено. 

             4.1.8.9. Условия за проверка от 

конкурентни предприятия на местата, в 

които е възможно физическо съвместно 

разполагане или на местата, където 

съвместното разполагане е отказано поради 

липса на възможност. 

4.1.9. Срокове за отговор на 

заявките за предоставяне на всяка от 

услугите, процедури за отстраняване на 

повреди, процедури за възстановяване на 

услугата и нейното качество. 

4.1.10. Стандартни условия на 

договора, включително, когато е 

необходимо, обезщетения при 

неизпълнение на сроковете за предоставяне 

на услугите. 

4.1.11. Цени. 

4.1.12. Друга относима информация, 
необходима за осъществяване на взаимното 

свързване. 

4.2. Включването на други условия, 

различни от определеното минимално 

съдържание, не трябва да ограничава 

условията за развитие на конкуренцията и 

да създава неравнопоставеност, както и 

неяснота при регламентиране на условията 

за реализиране на взаимно свързване. 

4.3. Задължава „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД да 

публикува след решение на Комисията за 

регулиране на съобщенията за одобрение 

и/или одобрение със задължителни 

указания Типово предложение за взаимно 

свързване с включени условия за 

предоставяне на IP взаимно свързване, 

съгласно Анекс 1 към Приложението на 

решението. 

 

5. Разделно счетоводство 

 

5.1. Продължава действието на 

наложеното на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД задължение за водене на 

разделно счетоводство като определя 
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същото, както следва: 

5.1.1 „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД се задължава да прилага 

разделно счетоводство, което обхваща 

цялостната дейност на предприятието. 

5.1.2. „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД се задължава да изпълнява 

задължението за разделно счетоводство в 

съответствие с изискванията на „Форма и 

методология за въвеждане и прилагане на 

разделно счетоводство” - Анекс 2 към 

Приложението на решението. 

 

6. Ценови ограничения, включително 

задължения за разходоориентираност  

 

 

6.1. Продължава и изменя 

наложеното на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД задължение за прилагане на 

разходоориентирани цени за терминиране 

на национални повиквания и повиквания с 

произход държави-членки на ЕС/ЕИЗ: 

6.1.1. Задължение за прилагане на 

разходоориентирани цени в съответствие с 

нивата за 2020 г. в Решение № 

550/20.10.2016 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, определени въз 

основа на разходи на ефективен оператор, 

изчислени в съответствие с адаптирания 

чист BULRIC (Bottom-Up Long-Run 

Incremental Costs) модел на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

6.1.2. Ценовите ограничения по т. 

6.1.1. се прилагат до влизане в сила на 

задължението за прилагане на единна 

максимална цена за терминиране на гласови 

повиквания във фиксирани мрежи, 

определена с делегирания акт на 

Европейската комисия, приет на основание 

чл. 75 (1) от Директива (EС) 2018/1972 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 

декември 2018 г. за установяване на 

Европейски кодекс за електронни 

съобщения. 

6.2. Налага на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД 

задължение за прилагане на ценови праг за 

услугите за достъп до мрежови съоръжения 

и елементи, необходими за реализиране  на  

достъп  до  мрежата, включително  
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предоставяне  на съвместно  разполагане и 

други форми на съвместно ползване, както 

следва: 

6.2.1.  По отношение на цените за 

TDM взаимно свързване се прилагат 

цените, посочени в одобреното от 

Комисията за регулиране на съобщенията 

Типово предложение за взаимно свързване, 

действащо към датата на приемане на 

решението. 

6.2.2. По отношение на цените за IP 

взаимно свързване се прилагат ценовите 

ограничения, съгласно т. VIII.5.5.2.2. от 

Приложението към решението.  

6.2.3. По отношение на цените за 

услуги по съвместно ползване се прилагат 

цените, посочени в одобреното от 

Комисията за регулиране на съобщенията 

Типово предложение за взаимно свързване, 

действащо към датата на приемане на 

решението. 

6.2.4. „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД може да актуализира веднъж 

годишно цените по т. 6.2.1.-6.2.3.  с индекса 

на инфлацията за съответната година. 

6.3.  Продължава и изменя 

наложеното на „А1 България“ ЕАД, 

„Булсатком” ЕАД,  „Варна Нет” ООД, 

”Вимобайл” АД, „Голд Телеком България” 

АД, „ДжиТиТи България” ЕАД,  „Еском” 

ООД, „Източна телекомуникационна 

компания” ЕАД, „Кабел Сат – Запад” ООД, 

„Кулбокс“ АД, „Нет 1” ЕООД, „Нет Ис 

Сат” ЕООД, „Нетфинити” ЕАД,  „Телеком 

1” ЕООД, „Телекомуникационна компания 

Варна” ЕАД, „Теленор България” ЕАД и 

налага  на „Новател“ ЕООД и „Телекабел“ 

АД задължение за прилагане на 

разходоориентирани цени за терминиране 

на национални повиквания и повиквания с 

произход държави-членки на ЕС/ЕИЗ: 

6.3.1. Задължение за прилагане на 

разходоориентирани цени в съответствие с 

нивата за 2020 г. в Решение № 

550/20.10.2016 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, определени въз 

основа на разходи на ефективен оператор, 

изчислени в съответствие с адаптирания 

чист BULRIC (Bottom-Up Long-Run 

Incremental Costs) модел на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 
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6.3.2. Ценовите ограничения по т. 

6.3.1. се прилагат до влизане в сила на 

задължението за прилагане на единна 

максимална цена за терминиране на гласови 

повиквания във  фиксирани мрежи, 

определена с делегирания акт на 

Европейската комисия, приет на основание 

чл. 75 (1) от Директива (EС) 2018/1972 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 

декември 2018 г. за установяване на 

Европейски кодекс за електронни 

съобщения. 

6.4. По отношение на повиквания с 

произход държави, различни от държавите-

членки на ЕС/ЕИЗ, и повиквания без 

идентификация на линията на викащия 

(CLI) предприятията по т. 4.1.4.6.1.-6.3. 

прилагат цените, публикувани в изпълнение 

на изискванията на  т.4.1.4.2.1.1.3, 

4.1.4.2.1.1.2. и 4.1.4.2.2.8.  

 

7. Отмяна на наложени специфични 

задължения 

 

Действащите задължения на 

„Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД, наложени с Решение № 

356/23.06.2016 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, които не са 

изрично продължени или изменени с 

решението, се отменят. 

 

4.1.5 Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

4.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което определя пазара на едро 

на терминиране на гласови повиквания в 

индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от 

Препоръка на Европейската комисия 

2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.)
2
 като 

съответен пазар, подлежащ на ex ante 

регулиране. 

 

4.2.1 Съответният пазар по т. 4.2 се състои 

от следните четири самостоятелно 

обособени продуктови пазари, всеки от тях 

                                                           
2
 Препоръка на Комисията от 09 октомври 2014 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в 

сектора на електронните комуникации, подлежащ на регулиране ex ante в съответствие с Директива 

2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за 

електронните съобщителни мрежи и услуги (2014/710/EC) (ОВ L 295/11.10.2014 г.) 
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с географски обхват територията на 

Република България: 

 

1. Пазар на едро на терминиране на 

гласови повиквания в мобилната наземна 

мрежа, работеща в обхвати 900 MHz, 1800 

MHz и 2 GHz, на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД; 

2. Пазар на едро за терминиране на 

гласови повиквания в мобилната наземна 

мрежа, работеща в обхвати 900 MHz, 1800 

MHz и 2 GHz, на „А1 България“ ЕАД; 

3. Пазар на едро за терминиране на 

гласови повиквания в мобилната наземна 

мрежа, работеща в обхвати 900 MHz, 1800 

MHz и 2 GHz, на „Теленор България“ ЕАД. 

 

 

4. Пазар на едро за терминиране на 

гласови повиквания в мобилната наземна 

мрежа, работеща в обхват 1800 MHz на 

„Булсатком“ ЕАД. 

 

4.2.2 На съответните пазари по т. 4.2.1 

липсва ефективна конкуренция поради 

наличие на всеки от тях на предприятие със 

значително въздействие върху пазара. 

 

4.2.3 Определя „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД, 

„Теленор България“ ЕАД и „Булсатком“ 

ЕАД като предприятия със значително 

въздействие върху съответните пазари на 

едро на терминиране на повиквания в 

собствените им мобилни наземни мрежи. 

 

4.2.4 Налага и продължава специфичните 

задължения на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД, 

„Теленор България“ ЕАД и налага 

специфични задължения на „Булсатком“ 

ЕАД, както следва: 

 

1. Задължение за достъп до и 

ползване на необходими мрежови елементи 

и/или съоръжения: 

 

1.1. Продължава наложеното на 

„Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, „A1 България“ ЕАД и „Теленор 

България“ ЕАД задължение за достъп. 
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Налага на „Булсатком“ ЕАД задължение за 

достъп. Определя задължението за достъп, 

наложено на посочените предприятия, 

както следва: 

1.1.1. Запазване на предоставения, 

преди налагане на настоящото задължение, 

достъп за осигуряване на взаимно 

свързване. 

1.1.2. Предоставяне на достъп с 

оглед осигуряване на взаимно свързване за 

предоставяне на услугата терминиране на 

гласови повиквания, без поставяне на 

ограничения в зависимост от произхода на 

повикванията, които могат да бъдат 

терминирани. 

1.1.3. Предоставяне на отворен 

достъп до технически интерфейси, 

протоколи или други възлови технологии, 

необходими за осигуряване на оперативна 

съвместимост на услугите. 

1.1.4. Добросъвестно водене на 

преговори с предприятията, искащи достъп. 

1.2. Определя по отношение на 

„Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, „А1 България“ ЕАД, „Теленор 

България“ ЕАД и „Булсатком“ ЕАД условия 

във връзка със задълженията по т. 1.1, както 

следва: 

Да уведомяват писмено и 

мотивирано предприятията, с които водят 

преговори за сключване на договор за 

взаимно свързване и/или за предоставяне на 

услуги, регламентирани във вече сключен 

договор за взаимно свързване, когато не 

могат да сключат договора за взаимно 

свързване и/или да предоставят услугата в 

срока, определен респективно в 

действащата нормативна уредба, в 

условията на предприятието за 

предоставяне на услуги по взаимно 

свързване и/или в сключения договор за 

взаимно свързване. 

 

2. Задължение за прозрачност 

 

2.1. Продължава наложеното на 

„Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, „А1 България“ ЕАД и „Теленор 

България“ ЕАД задължение за прозрачност. 

Налага на „Булсатком“ ЕАД задължение за 

прозрачност. Определя задължението за 
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прозрачност, наложено на посочените 

предприятия, както следва: 

 

2.1.1. Задължава предприятията по т. 

4.2.3 да осигурят прозрачност на условията, 

при които се предоставя взаимно свързване 

и необходимия за неговото реализиране 

достъп, включително и по отношение на 

информация за неценовите и ценовите 

условия за терминиране на повиквания. 

Предприятията следва да публикуват и 

актуализират на официалната си страница в 

интернет и предоставят при поискване 

информация относно следното: 

 

2.1.1.1.  Описание на 

предлаганите услуги за взаимно свързване, 

условия и срокове за предоставянето им. 

2.1.1.2.  Описание на точките 

за взаимно свързване - местоположение и 

брой на точките на взаимно свързване, 

капацитет на свързване, начини за 

маршрутизация; изисквания за управление, 

маршрутизиране, отчитане на трафика и 

прогнози за трафик. 

2.1.1.3.  Процедури и срокове 

за откриване, промяна и закриване на точки 

на взаимно свързване. 

2.1.1.4.  Стандарти, технически 

изисквания, интерфейси за реализиране на 

достъп с цел реализиране на взаимно 

свързване, протоколи за сигнализация. 

2.1.1.5.  Условия за 

предоставяне на терминиране на трафик. 

2.1.1.6.  Условия за 

предоставяне на необходимите технически 

и програмни средства за реализиране на 

взаимното свързване. 

2.1.1.7.  Условия за 

осигуряване на достъп до мрежови 

съоръжения и елементи, необходими за 

осигуряване на достъп до мрежата с цел 

терминиране на трафик в нея. 

2.1.1.8.  Цени на следните 

услуги по взаимно свързване: терминиране 

на национални повиквания и повиквания с 

произход държави-членки на Европейския 

съюз/Европейската икономическа зона 

(ЕС/ЕИЗ), цени за терминиране на 

повиквания с произход държави, различни 

от държавите-членки на ЕС/ЕИЗ по отделни 
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дестинации, цени за терминиране на 

повиквания без идентификация на линията 

на викащия (CLI). 

2.1.1.9.  Изисквания за 

качество - стойности на параметри на 

качеството на услугите при взаимно 

свързване. 

2.1.1.10. Изисквания за номериране, 

адресиране и за идентификация на линията 

на викащия. 

2.1.1.11. Срокове за отговор на 

заявките за предоставяне на всяка от 

услугите, процедури за отстраняване на 

повреди, процедури за възстановяване на 

услугата и нейното качество. 

 

2.1.2. В случаите, когато 

предприятията по т. 4.2.3 предоставят 

услуги по съвместно разполагане и други 

форми на съвместно ползване, те са длъжни 

да публикуват и актуализират на 

официалната си страница в интернет и 

предоставят при поискване информация 

относно следното: 

 

2.1.2.1. Информация за местата за 

съвместно разполагане и процедура за 

предоставяне на тази информация на 

заинтересованите лица. 

2.1.2.2. Възможности за съвместно 

разполагане и други форми на съвместно 

ползване. 

2.1.2.3. Условия за достъп до 

компютърни и софтуерни системи за 

поддръжка. 

2.1.2.4. Характеристики и 

технически ограничения за съоръженията, 

които могат да бъдат съвместно 

разполагани. 

2.1.2.5. Мерки за сигурност. 

2.1.2.6. Условия за допускане на 

служители на конкурентни предприятия. 

2.1.2.7. Стандарти за безопасност. 

2.1.2.8. Правила за разпределяне на 

пространството, когато то е ограничено. 

2.1.2.9. Условия за проверка от 

конкурентни предприятия на местата, в 

които е възможно физическо съвместно 

разполагане, или на местата, където 

съвместното разполагане е отказано поради 

липса на възможност. 



Протокол № 31 от 23 юли 2020 г. 
22 

2.1.2.10. Цени за предоставяне на 

съвместно разполагане и други форми на 

съвместно ползване. 

 

2.2. Задължава предприятията по т. 

4.2.3 да публикуват и актуализират на 

официалната си страница в интернет, като 

уведомяват за това Комисията за 

регулиране на съобщенията, информация за 

неценовите условия за терминиране на 

повиквания, за цените за терминиране на 

повиквания с произход държави, различни 

от държавите-членки на ЕС/ЕИЗ по отделни 

дестинации, за цените за терминиране на 

повиквания без идентификация на линията 

на викащия (CLI), за цените за терминиране 

на национални повиквания и повиквания с 

произход държави-членки на ЕС/ЕИЗ и за 

осигуряване на необходимия за реализиране 

на взаимното свързване достъп, приложими 

към трети лица, свързани с всяко от 

горепосочените предприятия, включително 

при осъществяване на взаимно свързване с 

обществената си фиксирана телефонна 

мрежа.  

 

2.3. „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД и 

„Теленор България“ ЕАД да актуализират 

публикуваната информация по т. 4.2.4.2.1. и 

4.2.4.2.2. в срок до 14 дни от съобщаването 

на настоящото решение. „Булсатком“ ЕАД 

да публикува информацията по т. 4.2.4.2.1. 

и 4.2.4.2.2. в срок до един месец от 

съобщаването на решението.  

 

2.4. Информацията по т. 4.2.4.2.1. и 

4.2.4.2.2. да се актуализира от посочените 

предприятия в срок до 3 (три) работни дни 

от настъпване на промяна в някое от 

условията, както и съобразно дадени от 

Комисията за регулиране на съобщенията 

указания на основание чл. 167, ал. 2 от 

Закона за електронните съобщения, в 

случай че указанията засягат степента на 

подробност на публикуваната информация. 

 

2.5. Задължава предприятията по т. 

4.2.3 в срок до 7 дни, считано от датата на 

публикацията и актуализация на 

информацията по т. 4.2.4.2.1. и 4.2.4.2.2. да 
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уведомят писмено Комисията за регулиране 

на съобщенията за мястото на страницата 

си в интернет, на което е извършена 

публикацията. 

 

3. Задължение за равнопоставеност 

 

Продължава наложеното на 

„Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, „А1 България“ ЕАД и „Теленор 

България“ ЕАД задължение за 

равнопоставеност. Налага на „Булсатком“ 

ЕАД задължение за равнопоставеност. 

Определя задължението за 

равнопоставеност, наложено на посочените 

предприятия, както следва: 

 

3.1. Предоставяне на взаимно 

свързване (включително достъп до 

помещения и съоръжения, необходими за 

взаимното свързване) при равностойни 

условия за сходни обстоятелства, при които 

вече е предоставено взаимно свързване на 

други предприятия, предоставящи 

еквивалентни електронни съобщителни 

услуги, включително на своето собствено 

поделение на дребно и/или на свързани 

лица. 

 

3.2. Предоставяне на услуги и 

информация на предприятие, искащо 

взаимно свързване, при същите условия и 

качество като тези, ползвани от 

предприятието със значително въздействие 

върху пазара при предоставяне на 

собствени услуги, както и предлагани от 

предприятието със значително въздействие 

на пазара на свързаните с него лица и на 

предприятията, с които вече е сключен 

договор. 

 

4. Разделно счетоводство 

 

4.1. Продължава наложеното на 

„Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, „А1 България“ ЕАД и „Теленор 

България“ ЕАД задължение за водене на 

разделно счетоводство, което обхваща 

цялостната дейност на съответното 

предприятие. 
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4.2.  „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД и 

„Теленор България“ ЕАД се задължават да 

изпълняват задължението за разделно 

счетоводство в съответствие с изискванията 

на „Форма и методология за въвеждане и 

прилагане на разделно счетоводство” – 

Анекс към Приложението на решението. 

 

5. Ценови ограничения, включително 

задължения за разходоориентираност 

 

5.1. Продължава и изменя 

наложеното на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД, и 

„Теленор България“ ЕАД задължение за 

прилагане на разходоориентирани цени за 

терминиране на национални повиквания и 

повиквания с произход държави-членки на 

ЕС/ЕИЗ. Налага на „Булсатком“ ЕАД 

задължение за прилагане на 

разходоориентирани цени за терминиране 

на национални повиквания и повиквания с 

произход държави-членки на ЕС/ЕИЗ: 

 

5.1.1. Задължение за прилагане на 

разходоориентирани цени в съответствие с 

нивата за 2020 г. в Решение № 

585/24.11.2016 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, определени въз 

основа на разходи на ефективен оператор, 

изчислени в съответствие с адаптирания 

чист BULRIC (Bottom-Up Long-Run 

Incremental Costs) модел на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

5.1.2. Ценовите ограничения по т. 

5.1.1 се прилагат до влизане в сила на 

задължението за прилагане на единна 

максимална цена за терминиране на гласови 

повиквания в мобилни мрежи, определена с 

делегирания акт на Европейската комисия, 

приет на основание чл. 75 (1) от Директива 

(EС) 2018/1972 на Европейския парламент и 

на Съвета от 11 декември 2018 г. за 

установяване на Европейски кодекс за 

електронни съобщения. 

 

5.2. По отношение на повиквания 

с произход държави, различни от 

държавите-членки на ЕС/ЕИЗ и повиквания 

без идентификация на линията на викащия 
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(CLI) предприятията по т. 4.2.3 прилагат 

цените, публикувани в изпълнение на 

изискванията на т. 4.2.4.2.1.1.8.  

 

4.2.5 Разпорежда предварително изпълнение 

на решението. 

 

 

5. Доклад относно избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

измервателна апаратура при следните 

обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на 

измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система 

за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка 

на спектрални анализатори“. 

 

5.1 Комисията приема решение, с което 

обявява следното класиране на участниците 

в открита процедура с предмет: „Доставка 

на измервателна апаратура при следните 

обособени позиции: Позиция 1: „Доставка 

на измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система 

за радиомониторинг“;  Позиция 2: 

„Доставка на спектрални анализатори“: 

 

             1. По Позиция 1 „Доставка на 

измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система 

за радиомониторинг“:  

 

1.1 „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

- с ценово предложение в размер на 

250 000.00 (двеста и петдесет хиляди) лева 

без ДДС и 300 000.00 (триста хиляди) лева 

с ДДС; 

             2 По Позиция 2 „Доставка на 

спектрални анализатори“: 

2.1. „ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД - с 

ценово предложение в размер на 146 900.00 

(сто четиридесет и шест хиляди и 

деветстотин лeва и нула стотинки) лева без 

ДДС и 176 280.00 (сто седемдесет и шест 

хиляди двеста и осемдесет лева и нула 

стотинки) лева с ДДС. 

2.2 „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

- с ценово предложение в размер на 

159 116.00 (сто петдесет и девет хиляди сто 

и шестнадесет лева и нула стотинки) лева 

без ДДС и 190 939.20 (сто и деветдесет 

хиляди деветстотин тридесет и девет лева и 

двадесет стотинки) лева с ДДС. 

2.3 „ТЕСТКОМ ЕЛКО“ ООД – с 
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ценово предложение в размер на 159 999.00 

(сто петдесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева и нула стотинки) 

лева без ДДС и 191 998.80 (сто деветдесет и 

една хиляди деветстотин деветдесет и осем 

лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС. 

5.1.1 Определя „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

АД за изпълнител по Позиция 1 в открита 

процедура с предмет: „Доставка на 

измервателна апаратура при следните 

обособени позиции: Позиция 1: „Доставка 

на измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система 

за радиомониторинг“;  Позиция 2: 

„Доставка на спектрални анализатори“.  

5.1.2 Определя „ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД 

за изпълнител по Позиция 2 в открита 

процедура с предмет: „Доставка на 

измервателна апаратура при следните 

обособени позиции: Позиция 1: „Доставка 

на измервателна апаратура за станция за 

радиомониторинг от Националната система 

за радиомониторинг“;  Позиция 2: 

„Доставка на спектрални анализатори“.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Доклад относно разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти с оглед 

сключване на договор с предмет: 

„Периодична доставка по заявка на 

канцеларски материали и консумативи при 

следните самостоятелно обособени позиции: 

Позиция № 1: Доставка на копирна хартия; 

Позиция № 2: Доставка на канцеларски 

материали; Позиция № 3: Доставка на 

консумативи за мастиленоструйни и лазерни 

принтери; Позиция № 4: Доставка на 

канцеларски материали (запазена по чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки) 

за нуждите на Комисия за регулиране на 

съобщенията”. 

 

 

1.1 Комисията одобрява доклад относно 

разглеждане, оценка и класиране на 

постъпили оферти с оглед сключване на 

договор 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 
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поръчки)”. 

 

1.1.1 Определя изпълнението на поръчката 

по позиции да бъде възложено, както 

следва: 

 По Позиция № 1 – „ПЛЕСИО 

КОМПЮТЪРС” ЕАД; 

 По Позиция № 2 - „РОНОС“ ООД; 

 По Позиция № 3- Кооперация 

„ПАНДА“;  

 По Позиция № 4 - „РОНОС“ ООД. 

 

 

2. Доклад относно заявление за достъп до 

обществена информация с вх. № 16-00-

7/15.07.2020 г. 

 

 

2. Точката се отлага. 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Кристина Хитрова  ____________ 

                          
(Зам -председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________        о.м. по т. Б5 и доп. т. 1 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Камелия Иванова) 


