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Г-н Веселин Божков  – 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 на разрешение издадено на 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - номера, за 
осъществяване на обществени електронни 
съобщения. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение издадено на 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - номера, за 
осъществяване на обществени електронни 
съобщения. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
съгласуване на Общите условия на договора на 
„Фактор И.Н.” АД с потребителите на пощенски 
парични преводи. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
съгласуване на Общите условия на договора на 
„Фактор И.Н.” АД с потребителите на пощенски 
парични преводи. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение  издадено на „ФОКУС 
- НУНТИ” ООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна 
мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиосигнали на 
територията на гр. Ябланица след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение  издадено на „ФОКУС 
- НУНТИ” ООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна 
мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиосигнали на 
територията на гр. Ябланица след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение издадено на „РАДИО 
1” ООД за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали 
на територията на гр. Обзор след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение издадено на „РАДИО 
1” ООД за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали 
на територията на гр. Обзор след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронни съобщителни мрежи за наземно 

 
5. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронни съобщителни мрежи за наземно 
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аналогово радиоразпръскване на територията 
на Република България след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

аналогово радиоразпръскване на територията 
на Република България след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „БТВ МЕДИА ГРУП” 
ЕАД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Велинград. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „БТВ МЕДИА ГРУП” 
ЕАД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Велинград. 
 

 
7. 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 "ГРОС СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ" 
ЕООД. 
 

 
7. 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 "ГРОС СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ" 
ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 

 

 
1. Доклад относно създаване на работна група 
за изготвяне на проект на постановление на 
Министерския съвет за приемане на методика 
за изчисляване на нетните разходи от 
извършване на универсалната пощенска услуга. 
 

 
1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно създаване на работна група за 
изготвяне на проект на постановление на 
Министерския съвет за приемане на методика 
за изчисляване на нетните разходи от 
извършване на универсалната пощенска услуга.  

  
1.2 Да бъдат предприети действията, посочени 
в доклада.  
 

 
2. Доклад относно изпълнение на Заповед РД № 
07-101/10.04.2017 г. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнение на Заповед РД № 07-
101/10.04.2017 г. 
 
2.2 Открива процедура за възлагане на 
обществена поръчка за участие в процедура на 
договаряне без предварително обявление за 
сключване на договор с предмет: „Актуализация 
на функциониращия в КРС специализиран 
приложен софтуер за радиомониторинг R&S 
Argus, версия 4.4.12”. 
 
2.3 Одобрява покана за участие в процедура на 
договаряне без предварително обявление за 
сключване на договор с предмет: „Актуализация 
на функциониращия в КРС специализиран 
приложен софтуер за радиомониторинг R&S 
Argus, версия 4.4.12”. 
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2.4 Поканата за участие в процедура на 
договаряне без предварително обявление да 
бъде отправена към Rohde & Schwarz – 
Österreich G.m.b.H. (Австрия). 
Настоящото решение и поканата да се изпратят 
до Агенцията по обществени поръчки. 
 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 04-00-
97/11.04.2017 г. от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“. 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно  постъпило писмо от „Българска служба 
за акредитация“  с вх. № 04-00-97/11.04.2017 г. 
 
3.2 Да се изпрати писмо до  „Българска служба 
за акредитация“, приложено към доклада по т. 
3.1. 
 

4. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект на решение за 
изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужба 
радиоразпръскване и съоръженията, свързани с 
тях.                                                                                       
 

4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно приключила процедура за обществено 
обсъждане на проект на решение за изменение 
и допълнение на Технически изисквания за 
работа на електронните съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване и 
съоръженията, свързани с тях. 

 
4.2 Да бъдат предприети действията съгласно т. 
4.1 от посочения доклад. 
 

4.3 Приема резултатите от проведеното 

обществено обсъждане на проект на решение за 

изменение и допълнение на Технически 

изисквания за работа на електронните 

съобщителни мрежи от радиослужба 

радиоразпръскване и съоръженията, свързани с 

тях, съгласно Приложението към настоящото 

решение.         

 

4.4 Постъпилите становища, приетите 

предложения, местата и текстовете, в които са 

отразени приетите предложения, както и 

мотивите за неприетите, да бъдат публикувани 

на страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет. 

 

4.5 Да се приеме окончателно решение за 

изменение и допълнение на Технически 

изисквания за работа на електронните 

съобщителни мрежи от радиослужба 

радиоразпръскване и съоръженията, свързани с 

тях. 

 

4.6 Решението по т. 4.5 да  бъде изпратено за 

обнародване в официалния раздел на 

„Държавен вестник”. 
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5. Доклад относно изготвяне на покана за 
провеждане на процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет: 
„Извънгаранционно поддържане и актуализация 
на функциониращия в КРС програмен пакет - 
ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server”. 
 

 
5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на покана за провеждане на 
процедура по възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в КРС 
програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и 
ICS Map Server”. 
5.2 Одобрява покана 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”. 
 
5.3 Поканата да бъде публикувана на Профила 
на купувача на КРС в интернет, Раздел 
„Обяви/Покани”, както и да бъде изпратена до 
дружеството „Телком Инженеринг” ООД. 
 
5.4 Възлага на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа получената оферта 
с оглед избор на изпълнител в процедурата. 
 

 
 
6. Доклад относно документация по поръчка  с 
предмет:  „Ремонт на стълбищна площадка към 
покрив на ДУС Варна (Джанавара)”. 
 

 
 
6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно документация по поръчка  с предмет:  
„Ремонт на стълбищна площадка към покрив на 
ДУС Варна (Джанавара)”. 
 
6.2 Одобрява обява за избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Ремонт на 
стълбищна площадка към покрив на ДУС Варна 
(Джанавара)”. 
 
6.3 Oбявата 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. 
 
6.4 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”.  
 
6.5 Възлага на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа и оцени получените 
оферти. 
 
 

7. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
1524/12.04.2017 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД. 
 

7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 12-01-1524/12.04.2017 г. 
от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
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7.2 Приема становище, изложено в проекта на 
писмо, приложен към доклада по т. 7.1. 

 

7.3 Да се изпрати писмото, приложено към 
доклада по т. 7.1. 

 
 
8. Доклад относно изготвяне на покана за избор 
на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Предоставяне на Интернет услуги за 
нуждите на КРС”. 
 

 
8.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на покана за участие в 
процедура с оглед избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Предоставяне 
на интернет услуги за нуждите на КРС”. 
 
8.2 Поканата да бъде изпратена до 
дружествата, посочени в доклада по т. 8.1 и 
същата да бъде публикувана на страницата на 
КРС в Интернет. 
 

 
9. Доклад относно проект на очакваните 
приходи и разходи за 2018 г., които Комисията 
за регулиране на съобщенията администрира по 
бюджета си. 
 

 
9.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно 1. Одобрява доклад относно проект на 
очакваните приходи и разходи за 2018 г., които 
Комисията за регулиране на съобщенията 
администрира по бюджета си. 
 
9.2 Проекта за приходи и разходи за 2018 г., да 
се публикува на интернет страницата на КРС. 
 

 
10. Доклад относно извършена проверка  на 
„MOБИЛТЕЛ“ ЕАД за спазване на Общите 
изисквания при осъществяване на обществени 
електронни съобщения. 
 

 
10.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно  извършена проверка на „МОБИЛТЕЛ“ 
ЕАД. 
 
10.2 До „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД  да бъде изпратено 
писмото, приложено към доклада по т. 10.1.         
 

 
11. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 04-
00-81/02.05.2017 г. от Национална агенция за 
приходите. 
 

 
11.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпило писмо с вх. № 04-00-
81/02.05.2017 г. от Национална агенция за 
приходите. 
 
11.2 Открива процедура по отнемане на 
разрешение № 01635/22.07.2010 г. за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
радиоразпръскване с национален обхват, 
предназначена за разпространение на програми 
на обществени оператори, издадено на „ФЪРСТ 
ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 
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11.3 До „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД да се 
изпрати писмо, с което предприятието да бъде 
уведомено за откритата процедура, като му се 
даде срок от 30 дни за становище. Основанието 
за откриване на процедурата по отнемане на 
разрешението е наличие на парични 
задължения към държавата по смисъла на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл сила акт на компетентен 
орган.  
 

 
12. Доклад относно резултати от проверки по 
жалби срещу „СТАР ПОСТ” ООД. 
 

 
12.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно резултати от проверки по жалби срещу 
„СТАР ПОСТ” ООД. 
 
12.2 Писмото приложено към доклада по т.12.1, 
да бъде изпратено на „СТАР ПОСТ” ООД. 
 
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно документация за участие в 
поръчка с предмет: „Доставка на 3 броя 
измерители на цифрови кабелни телевизионни 
системи”. 
 

 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на документация за участие в 
поръчка с предмет: „Доставка на 3 броя 
измерители на цифрови кабелни телевизионни 
системи”. 
 
1.2 Покана за участие в поръчката да бъде 
публикувана на Интернет страницата на КРС.  
 
1.3 Покана за участие в поръчката да бъде 
изпратена до дружествата, посочени в доклада 
по т. 1.1.  
 

 
2. Доклад относно документация за избор на 
изпълнител за сключване на договор с предмет: 
„Поддръжка и съпровод на информационна 
система „Лицензиране и регистри” на КРС”. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно документация за избор на изпълнител 
за сключване на договор с предмет: „Поддръжка 
и съпровод на информационна система 
„Лицензиране и регистри” на КРС”. 
 
2.2 Одобрява обява за събиране на оферти с 
оглед сключване на договор с предмет: 
„Поддръжка и съпровод на информационна 
система „Лицензиране и регистри” на КРС” 
 
2.3 Обявата да бъде публикувана на Профила 
на купувача на КРС в интернет, на Портала за 
обществени поръчки, както и да бъде изпратена 
до дружествата, посочени в доклада по т. 2.1.         
 
2.4 Критерий за възлагане на настоящата 
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поръчка е „най-ниска предложена цена”. 
 
2.5 Възлага на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа и оцени получените 
оферти за участие в поръчката. 
 

 
3. Доклад относно текуща информация за 
реализираните участия в международни прояви 
за м. март и м. април 2017 г. 
 

 
3. Комисията приема за сведение доклад от 
дирекция „Координация, планиране и 
международна дейност” относно текуща 
информация за реализираните участия в 
международни прояви в периода март – април 
2017 г. 

4. Доклад относно решениe № 269 от 27.04.2016 
г.  на Комисията за регулиране на съобщенията. 

 
 

4.1 Комисията одобрява доклад  относно 
решениe № 269 от 27.04.2016 г.  на Комисията 
за регулиране на съобщенията. 
 
4.2 Приема Вариант 2.  
 
 

 

ПОДПИСИ: 
 
 
1. д-р Веселин Божков                      ____________ 
                                                          

( 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: _________ 

                          (Вера Ковачева)  
 

 

 

 

 


