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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  
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ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Росен Желязков  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 

Андреана Атанасова  - 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 ПРОПО 

Антония Попова  - Главен специалист в дирекция ФАО  
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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 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”, издадено на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

 

 

1. 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”, издадено на „МОБИЛТЕЛ” 

ЕАД. 

 

 

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 

неподвижната радиослужба от вида „точка 

към точка”, издадено на „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

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 

неподвижната радиослужба от вида „точка 

към точка”, издадено на „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

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 „ТЕРЕК 

СЕКЮРИТИ ГРУП” 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 „ТЕРЕК 

СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД. 
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4. 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 

,,КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И 

ПОДДРЪЖКА" ЕООД 

("ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 

СВИЩОВ"EAД). 

 

 

4. 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 

,,КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И 

ПОДДРЪЖКА" ЕООД 

("ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ - СВИЩОВ"EAД). 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно проведени контролни 

измервания. 

 

 

 

1. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно проведени 

контролни измервания. 

 

2. Доклад относно прозрачност на условията 

за предоставянето на планове с неограничени 

национални MB. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно прозрачност на условията 

за предоставянето на планове с 

неограничени национални MB.  

 

2.2. Да се изпрати писмо, съгласно 

приложението в доклада по т. 2.1. 

 

 

3. Доклад относно предложение за изменение 

на Общите условия на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 

. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно предложение за изменение 

на общите условия на  “ Мобилтел” ЕАД.  

3.2. Да се изпрати писмо, съгласно 

приложението в доклада по т. 3.1. 

 

 

4. Доклад относно писмо с вх. № 04-01-

1324/16.03.2018 г. от КОМИСИЯ ЗА 

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.  

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо вх. № 04-01-

1324/16.03.2018 г. от Комисия за защита на 

потребителите. 

 

4.2. Да се изпрати писмо съгласно 

приложението към доклада по т. 4.1. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

откриване на процедура по обществено 

обсъждане на проект на постановление за 

изменение и допълнение на Тарифата за 

таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по Закона за 

електронните съобщения. 

 

 

1.1. Комисията единодушно приема проект 

на Постановление за изменение и 

допълнение на Тарифата за таксите, които 

се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията по Закона за електронните 

съобщения. 

 

1.2. Открива процедура за обществено 

обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения на проекта по т. 

1.1.  

 

1.3. Проектът да се публикува на Интернет 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията. Съобщението за откриване на 

процедурата да се публикува в един 

национален ежедневник. 

 

1.4. Определя 30 – дневен срок, считано от 

датата на публикациите по т. 1.3., в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване действието на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

 

 

2.1. Комисията одобрява доклад относно 

прекратяване действието на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

 

2.1.1. Да бъде изпратено писмо до Съвета за 

електронни медии съгласно посоченото в 

доклада по т. 2.1.  

 

2.2. Комисията приема решение за 

прекратяване действието на временно 

разрешение издадено на ЕТ „ДИП 

ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ”. 
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2.2.1. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

1. Росен Желязков    ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                                ____________ 

                                               
(Зам. Председател на КРС)

 

 

3. Андреана Атанасова                     ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 

5. Константин Тилев                        ____________ 

                              
(Член на КРС) 

 

 

 

        Протоколирал: _________ 

               ( Антония Попова) 


