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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 на 
„НОВАТЕЛ“ ЕООД. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение 
на „НОВАТЕЛ“ ЕООД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „МАРИНА 81 Л” 
ЕООД на „БРАДЪРС СЕКЮРИТИ” ЕООД и 
„БРАДЪРС СОТ“ ЕООД. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решения 
за прехвърляне на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от 
„МАРИНА 81 Л” ЕООД на „БРАДЪРС 
СЕКЮРИТИ” ЕООД и „БРАДЪРС СОТ“ 
ЕООД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение 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 на 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - 
ВИДИН” ЕООД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
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 на 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
- ВИДИН” ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно изготвяне на документация 
с оглед избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Подновяване на лицензи 
за антиспам и уеб-филтър за нуждите на 
КРС”. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изготвяне на документация 
с оглед избор на изпълнител за сключване 
на договор с предмет: „Подновяване на 
лицензи за антиспам и уеб-филтър за 
нуждите на КРС”. 
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1.1.1. Одобрява обява за събиране на оферти 
с оглед сключване на договор с предмет: 
„Подновяване на лицензи за антиспам и 
уеб-филтър за нуждите на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 
 
1.1.2. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на КРС в интернет, на 
Портала на Агенцията по обществени 
поръчки, както и да бъде изпратена до 
дружествата, посочени в доклада по т. 1.1.1. 

1.1.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”.  

 
2. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
87/29.12.2017 г. от Съвета за електронни 
медии. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 04-09-
87/29.12.2017 г. от Съвета за електронни 
медии. 
 
2.1.1. 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 следните населени места: 
град Белослав, град Дряново, град Раднево 
и град Първомай. 
 
2.1.2. 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 град Харманли. 
 
2.1.3. 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 град Габрово. 
 
2.1.4. 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 град Долна Митрополия. 
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2.1.5. 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 град Радомир. 
 
2.1.6. Предоставя на Съвета за електронни 
медии актуална информация относно 
техническите параметри, необходими за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
радиопрограми на територията на град 
Созопол, включително свободни 
радиочестоти, допустими мощности на 
излъчване, възможни точки на излъчване, 
както и друга необходима техническа 
информация, съгласно Приложение 1 към 
решението. 
 
2.1.6.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 2.1.6., съгласно Приложение 2 към 
решението. 
 
2.1.7. Предоставя на Съвета за електронни 
медии информация относно техническите 
параметри, необходими за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
радиопрограми на територията на град 
Бобошево, включително свободни 
радиочестоти, допустими мощности на 
излъчване, възможни точки на излъчване, 
както и друга необходима техническа 
информация, съгласно Приложение 1 към 
решението. 
 
2.1.7.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
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което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 2.1.7., съгласно Приложение 2 към 
решението. 
 
2.1.8. Предоставя на Съвета за електронни 
медии актуална информация относно 
техническите параметри, необходими за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
радиопрограми на територията на град 
Свиленград, включително свободни 
радиочестоти, допустими мощности на 
излъчване, възможни точки на излъчване, 
както и друга необходима техническа 
информация, съгласно Приложение 1 към 
решението. 
 
2.1.8.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 2.1.8., съгласно Приложение 2 към 
решението. 
 

 
3. Доклад относно постъпило в КРС искане за 
достъп до обществена информация с вх. № 
16-00-4/21.05.2018 г. 
 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило в КРС искане за 
достъп до обществена информация с вх. № 
16-00-4/21.05.2018 г. 
 
3.1.1. Предоставя пълен достъп до 
обществената информация, поискана със 
заявление вх. № 16-00-4/21.05.2018 г.  от 
................. 

3.1.2. Мястото за предоставяне на исканата 
информация е сградата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в гр. София, 
1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, ет. 4, 
стая № 412, в срок от 30 дни, считано от 
датата на получаване на решението. 
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3.1.3. Формата, под която ще бъде 
предоставен достъпът до информацията от 
заявлението е копие на хартиен носител.  

3.1.4. Информацията се предоставя след 
представяне на платежен документ за 
заплатените разходи. Разходите по 
предоставяне на обществената информация 
са съгласно нормативи, определени със 
Заповед № 1472 на МФ от 29.11.2011 г. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
избор на изпълнител за сключване на договор 
с предмет: „Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в КРС 
програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager 
и ICS Map Server”. 
 
 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет 
„Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в КРС 
програмен пакет - ICS Telecom,  ICS 
Manager и ICS Map Server”.   
 
4.1.1. Определя изпълнението на поръчката 
да бъде възложено на „ТЕЛКОМ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.  
 

 
5. Доклад относно приемане на проект на 
решение за одобряване на проект за 
изменение на Типово предложение за 
взаимно свързване на БТК, след проведени 
обществени консултации. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно приемане на проект на 
решение за одобряване на проект за 
изменение на Типово предложение за 
взаимно свързване на БТК, след проведени 
обществени консултации. 

 
5.1.1. Приключва процедурата по откритото 
с решение № 146/12.04.2018 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията 
обществено обсъждане на проект на 
изменение на типово предложение за 
взаимно свързване, представен от 
„Българска телекомуникационна компания" 
ЕАД, в която не са постъпили становища от 
заинтересовани лица. 
 
5.1.2. Одобрява внесения с писмо вх. № 04-
04-83/06.03.2018 г. от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД 
проект на изменение на типово 
предложение за взаимно свързване, 
съгласно приложението към решението.  
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5.1.3. Задължава „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД да 
публикува на официалната си страница в 
интернет типово предложение за взаимно 
свързване, изменено съобразно решението. 
Измененията се прилагат от 12.06.2018 г. 
 
5.1.4. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
6. Доклад относно въпросник на 
Европейската комисия относно пазара на 
едро за международен роуминг.   
  

 
6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно въпросник на Европейската 
комисия относно пазара на едро за 
международен роуминг.  

6.1.1. Въпросникът по т. 6.1 да бъде 
изпратен на „Булсатком“ ЕАД и „Ти.Ком“ 
АД. 

6.2. Задължава „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД , 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД да предоставят на 
Комисията за регулиране на съобщенията 
пълната и точна информация, с която 
разполагат, във връзка с проучване на 
Европейската комисия, като попълнят 
въпросника, приложен към решението. 
 
6.2.1. Информацията по т. 6.2. да бъде 
изпратена по електронен път в срок до 22 
юни 2018 г. 
 
6.2.2. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
7. Доклад относно изпълнение на Заповед № 
РД-07-230/07.03.2018 г. 
 
 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно избор на изпълнители за 
сключване на договори с предмет: „Охрана 
на недвижими имоти на КРС при следните 
14 самостоятелно обособени позиции: 
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Позиция 1. 24-часова въоръжена физическа 
охрана на сградата на КРС на ул. „Гурко” 
№ 6, гр. София; 
 
Позиция 2. Охранителни дейности и 
абонаментно-техническо обслужване на 
сигнално-охранителна техника  на 
недвижими обекти на КРС в  гр. София: 
 
2.1. 24-часова охрана с технически средства 
на обект „Стационарна станция за контрол 
на радиочестотния спектър”, находящ се в 
гр.София, Западен район, парк „Христо 
Смирненски”, м. Голяма Коньовица; 
 
2.2. 24-часова охрана с технически средства 
на обект „Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се в с. 
Локорско, район Нови Искър, Столична 
община; 
 
2.3. Абонаментно техническо обслужване 
на система за пожароизвестяване на 
работни помещения на КРС, находящи се в 
гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69. 
 
Позиция 3. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се до с. Брястовец, обл. Бургас; 
 
Позиция 4. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в гр. Благоевград; 
 
Позиция 5. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в  гр. Видин; 
 
Позиция 6. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се до с. Сталево, общ. 
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Димитровград;  
 
Позиция 7. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се до с. Ботево, обл. Ямбол; 
 
Позиция 8. 24-часова охрана с технически 
средства на обекти на КРС, находящи се до 
с.Черногорово,  обл. Пазарджик: 
 
8.1. Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”; 
 
8.2. Трафопост към Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър. 
 
Позиция 9. 24-часова охрана с технически 
средства на обекти на КРС, находящи се в 
гр. Пловдив, обл. Пловдив: 
 
9.1. Работни помещения на Териториално 
звено „Пловдив”; 
 
9.2. Дистанционно-управляема  
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър. 
 
Позиция 10. 24-часова охрана с технически 
средства на обекти на КРС, находящи се в 
гр. Варна, обл. Варна: 
 
10.1. Работни помещения на Териториално 
звено „Варна”; 
 
10.2. Дистанционно-управляема  
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находяща се в гр. 
Варна, местност “Джанавара”. 
 
Позиция 11. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Работни помещения на 
Териториално звено „В. Търново””, 
находящ се в гр. Велико Търново; 
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Позиция 12. 24-часова охрана с технически 
средства на недвижими обекти на КРС в  гр. 
Враца: 
 
12.1. Работни помещения на Териториално 
звено „Враца”; 
 
12.2. Гараж за паркинг на служебни 
автомобили; 
 
12.3. Дистанционно-управляема  
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър. 
 
Позиция 13. 24-часова охрана с технически 
средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в с. Радинград, обл. Разград”; 
 
Позиция 14. 24-часова охрана с технически 
средства на обекти на КРС, находящи се в  
с. Тодорово, обл. Плевен”: 
 
14.1. Дистанционно-управляема  
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър; 
 
14.2. Трафопост към Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър. 
 
7.1.1. Определя изпълнението на поръчката 
да бъде възложено, както следва:  
 
1. По Позиция 1 на „МЕГА СЕКЮРИТИ 
ГРУП” ЕООД; 
 
2 .По позиция 2 на „СОТ  - СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ” ЕООД; 
 
3. По позиция 3 на „ВИП Секюрити” 
ЕООД; 
 
4. По позиция 4 на „СОТ- СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ” ЕООД; 
 
5. По позиция 5 на „ВИП Секюрити” 
ЕООД;  



 

Протокол №24 от 7 юни 2018 г. 11 

 
6. По позиция 6 на „Секюрити Хасково 
СОТ” ООД; 
 
7. По позиция 7 на „ВИП Секюрити” 
ЕООД; 
 
8. По позиция 8 на „Радио СОТ” ООД; 
 
9. По позиция 9 на „СОТ - СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ” ЕООД; 
 
10. По позиция 10 на „СОТ- СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ” ЕООД; 
 
11. По позиция 11 на „СОТ - СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ” ЕООД; 
 
12. По позиция 12 на „ВИП Секюрити” 
ЕООД; 
 
13. По позиция 13 на „ВИП Секюрити” 
ЕООД; 
 
14. По позиция 14 на „СОТ- СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ” ЕООД. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно въпросник на ОЕРЕС за 
националното прилагане на   Регламент (ЕС) 
2015/2120. 
  

 
1.1. Комисията единодушно приема доклад 
относно постъпил въпросник от работната 
група за мрежовата неутралност към Органа 
на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС). 
 
1.2. Въпросникът по т. 1.1. да се изпрати по 
електронна поща на работната група за 
мрежовата неутралност към ОЕРЕС. 
 

 
2. Доклад относно постъпили в Комисията за 
регулиране на съобщенията жалби относно 
качеството на предоставяната от „СТАР 
ПОСТ” ООД пощенска услуга. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпили в Комисията за 
регулиране на съобщенията жалби относно 
качеството на предоставяната от „СТАР 
ПОСТ” ООД пощенска услуга. 
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2.1.1. Да бъде изпратено писмо до „СТАР 
ПОСТ” ООД за провеждане на среща и 
изискване на информация. 
 
2.1.2. Да бъде изпратено писмо до НЕЛК за 
предоставяне на информация, съгласно 
доклада по т. 2.1. 
 

 
 
 
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) 


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


