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Г-н Росен Желязков – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на гласуване 

проекта на дневен ред и допълнителните 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, 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 
Разград след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
1. 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 Разград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
2. 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. 

 
2. 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. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно цени за нетрафични услуги при 

IP взаимно свързване. 

 
 

 

 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно цени за нетрафични услуги при IP 
взаимно свързване.  
 
1.2. Предложените от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД цени, 
представени в КРС с писмо № 04-04-
48/31.01.2018 г. за услугите „Организиране и 
поддържане на VoIP порт (10 Mbps) и 
„Организиране и поддържане на линия за IP 
взаимно свързване – 10 Mbps”, предоставяни за 
осъществяване на взаимно свързване по IP 
технология, не отговарят на наложените 
специфични задължения на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД с Решение 
№ 356/23.06.2016 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията. 
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1.3. Връща за преработване предложените от 
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД 
цени, посочени в т. 1.2. Преработените цени, 
заедно с всички документи по 
ценообразуването, следва да бъдат внесени в 
КРС в срок до един месец. 
 
1.4. Разпорежда предварително изпълнение на 
решението. 
 

 
2. Доклад относно окончателно решение за 
откриване на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване, внедряване, гаранция и 
поддръжка на информационна система на КРС за 
on-line попълване и приемане на въпросници за 
отчет на дейността на предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги и на 
операторите на пощенски услуги”. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно окончателно решение за откриване на 
обществена поръчка с предмет: „Разработване, 
внедряване, гаранция и поддръжка на 
информационна система на КРС за on-line 
попълване и приемане на въпросници за отчет 
на дейността на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги и на операторите на пощенски 
услуги”. 
 
2.1.1. Открива процедура публично състезание 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване, внедряване, гаранция и 
поддръжка на информационна система на КРС 
за on-line попълване и приемане на въпросници 
за отчет на дейността на предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги и на 
операторите на пощенски услуги”. 
 
2.1.2. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата публично състезание с предмет по 
т. 2.1.1. 
 
2.1.3. Обявлението и решението за откриване 
на процедурата публично състезание да се 
изпратят до Агенцията по обществени поръчки 
за вписване в Регистъра на обществените 
поръчки. 
 
2.1.4. Обявлението, решението за откриване на 
процедурата и документацията за участие в 
процедурата публично състезание да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на КРС.  
 
2.1.5. Да се изпрати уведомление, чрез 
електронната поща, на Държавната агенция за 
електронно управление за датата на обявяване 
на процедурата, чрез представяне на 
уникалният номер на поръчката и линк към 
профила на купувача. 
 
Решението подлежи на обжалване в 10–дневен 
срок пред Комисията за защита на 
конкуренцията. 
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3. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
12/09.02.2018 г. от Съвета за електронни медии. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 04-09-12/09.02.2018 г. от 
Съвета за електронни медии. 
 
3.1.1. Предоставя на Съвета за електронни 

медии информация за липсата на свободен 

честотен ресурс, необходим за осъществяване 

на наземно аналогово радиоразпръскване на 

радиопрограми за територията на регион, 

обхващащ областите Монтана, Враца и Видин. 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
1. Доклад относно Закон за електронните 
съобщителните мрежи и физическа 
инфраструктура. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно Закон за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура. 

 
1.2. Да бъдат предприети действията, 
предвидени в доклада по т. 1.1.  

 
 
2 Доклад относно бюджетна прогноза на КРС за 
периода 2019-2021 г. 
 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява проект на 

тригодишна бюджетна прогноза за периода 
2019-2021 г., представен в два варианта, 
съгласно изготвените приложения. 
 
2.2. В Министерство на финансите да се внесe 
Вариант № 2 на бюджетна прогноза посочена в 
доклада по т. 2.1. 

1.  
 
3. Доклад относно постъпилo писмo с вх. № 12-01-
3663/21.02.2018 г. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпилo писмo с вх. № 12-01-
3663/21.02.2018 г. 
 
3.2. Прекратява процедура по отнемане на 15 
бр. разрешения, издадени на ФОНДАЦИЯ 
„РАДИО НОВА ЕВРОПА“ за градовете: 
Монтана, Видин, Пловдив, Велико Търново, 
Хасково, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, 
София, Ловеч, Ямбол, Разград, Казанлък, 
Силистра. 
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ПОДПИСИ: 
 
1. Росен Желязков    ___________ 
                                                             

(Председател на КРС)
 

 
2. Никола Колев                                ____________ 
                                                          

(Зам. Председател на КРС)
 

 
3. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
 
 
 

        Протоколирал: _________ 
         ( Антония Попова) 


