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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 
 

№ 10 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
08 март 2018 година 

 
 
 
 

   
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Никола Колев              - Зам. Председател на КРС 
доц. д-р Ирина Романска  - Член на КРС 
Андреана Атанасова  -  Член на КРС  
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Росен Желязков  -  Председател на КРС 
Константин Тилев                     -           Член на КРС  

 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

  
Неда Койчева                          -           ИД Главен секретар на КРС  и  
                                                             Директор на дирекция ПРОПО 
Камелия Георгиева            -           Старши експерт в ГД КС 
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Г-н Никола Колев – Зам. 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 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 – номера, за осъществяване 
на обществени електронни съобщения, 
издадено на „НОВАТЕЛ“ ЕООД. 
 

1.Комисията единодушно приема решение за 
изменение и допълнение на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – номера, за осъществяване 
на обществени електронни съобщения, 
издадено на „НОВАТЕЛ“ ЕООД. 
 

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  
„КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” 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  
„КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД. 
 

3. 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 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД. 
  

3. 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 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД. 
 

4. 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 „СТРОНГ-ЕС“ 
EООД. 
 

4. 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 „СТРОНГ-ЕС“ 
EООД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 

5. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
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електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „КРЕМЪК” 
ЕООД. 
  

електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „КРЕМЪК” 
ЕООД. 
 

6. 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 „ЕВРОКАР 3000” ЕООД. 
 

6. 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 „ЕВРОКАР 3000” ЕООД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН 
СПОРТ”. 
  

7. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН 
СПОРТ”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно изготвяне на документация за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Проверка за прилагане на системата за 
разпределението на разходите от „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД и одит на внесените документи, 
свързани с изчисляването на нетните разходи 
от извършването на универсалната пощенска 
услуга през 2017 г.”. 
 

1.1 Комисията единодушно oдобрява обява за 
избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Проверка за прилагане на системата 
за разпределението на разходите от 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”  ЕАД и одит на внесените 
документи, свързани с изчисляването на 
нетните разходи от извършването на 
универсалната пощенска услуга през 2017 г.” 
 
1.2 Обявата да бъде публикувана на Профила 
на купувача на КРС в интернет, раздел 
„Обяви/Покани”, на Портала на Агенцията по 
обществени поръчки, както и да бъде изпратена 
до дружествата, съгласно списъка, приложен 
към решението. 
 
1.3 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”.  
 
1.4 Възлага на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа и оцени получените 
оферти. 



Протокол № 10 от 08 март 2018 г. 

 4 

  
 

2. Доклад относно административно обслужване 
на граждани. 
 

2. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно административно обслужване на 
граждани.  

  
3. Доклад  относно писмо с вх. № 09-00-
52/07.02.2018 г. от Административен съд – 
Ямбол. 
 

3.1 Комисията единодушно приема становище 
по спора между И. Д. М. и „СПИДИ” АД, 
съгласно приложението към решението. 

 

3.2 Страните по спора да бъдат писмено 
уведомени за взетото становище по т. 3.1 в 
тридневен срок от датата на решението. 

  
 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
 

1. Доклад относнo писмa с вх. №№ 04-10-
11/29.01.2018 г., 14-00-2876/07.11.2017 г. и 12-
01-3629/14.12.2018 г. от „НЕТФИНИТИ” ЕАД. 
 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно писмa с вх. №№ 04-10-11/29.01.2018 г., 
14-00-2876/07.11.2017 г. и 12-01-3629/14.12.2018 
г. от „НЕТФИНИТИ” ЕАД. 
 
1.2 Да се изпратят писмата, съгласно 
приложенията към доклада по т. 1.1. 

 
 

2. Доклад относно одобряване на проект за 
изменение на Типово предложение за взаимно 
свързване на БТК, след проведено обществено 
обсъждане. 
 

2.1 Комисията единодушно приема резултатите 
от проведени обществени консултации, открити 
с Решение № 70/08.02.2018 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията, съгласно 
Приложение № 1  към решението. 
 
2.2 Резултатите от проведените консултации по 
т. 2.1 да се публикуват на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет.  
 
2.3 Одобрява внесения с писмо вх. № 04-04-
11/18.01.2018г. от „БЪЛГАРСКА  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД 
проект на изменение на типово предложение за 
взаимно свързване (Приложение № 2 към 
решението) в частта му, отнасяща се до 
изменение на адреси на комутационни 
съоръжения, които се използват при 
предоставяне на TDM взаимно свързване. 
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2.4 Задължава „БЪЛГАРСКА  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД в 
14-дневен срок от уведомяване за решението да 
публикува на официалната си страница в 
интернет измененото типово предложение за 
взаимно свързване. 
 
2.5 Разпорежда предварително изпълнение на 
решението. 
 

 
 

  
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Никола Колев                                ____________ 
                                                        

( Зам. Председател на КРС) 

 
2. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              

(Член на КРС) 

 
3. Андреана Атанасова                   ____________ 
                                                              

(Член на КРС) 

 
           
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                  (Камелия Георгиева)  
 


