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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 
 

№ 11 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
15 март 2018 година 

 
 

 
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 
 
 
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Константин Тилев                  -           Член на КРС  
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Неда Койчева              - И.Д. Главен секретар на КРС 
                                                           и 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” на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EAД. 
 

 
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” на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EAД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър - PMR, на  "СПАЙДЪР 
ПРОДАКШЪН" ЕООД. 
  

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър - PMR, на  "СПАЙДЪР 
ПРОДАКШЪН" ЕООД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър - PMR, издадено на "НЮ 
БОЯНА ФИЛМ" АД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър - PMR, издадено на "НЮ 
БОЯНА ФИЛМ" АД. 
 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър - PMR, издадено 
на "СОТ-Х" ЕООД. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване действието на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър - 
PMR, издадено на "СОТ-Х" ЕООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно изготвяне на документация за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Проверка на Системата за определяне на 
разходите на „Българска телекомуникационна 
компания” ЕАД за 2016 финансова година”. 
 
 
 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява обява за 
събиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 
финансова година”. 
 
1.2. Обявата да бъде публикувана на Профила 
на купувача на КРС в интернет, на Портала за 
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 обществени поръчки, както и да бъде изпратена 
до дружествата, посочени в Приложението към 
решението. 
 
1.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска предложена цена”. 
 
1.4. Възлага на Председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията да определи 
комисия, която да разгледа и оцени получените 
оферти за участие в поръчката. 
 

 
2. Обществено обсъждане на проект за 
изменение и допълнение на Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър. 

 

  

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно процедура по обществено обсъждане 

на Проект за изменение и допълнение на 

Националния план за разпределение на 

радиочестотния спектър. 

2.2. Да бъде изпратено писмото, приложено към 

доклада по т. 2.1. 

 
 
3. Доклад относно изменение на Правилата за 
условията и реда за прехвърляне на разрешения 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс и Правилата за условията и 
реда за издаване на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за производствени нужди. 

 

 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изменение на Правилата за условията 
и реда за прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс и Правилата за условията и 
реда за издаване на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за производствени 
нужди. 
 

 

3.1.1. Приема проект на решение за изменение 

на Правила относно условията и реда за 

издаване на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за производствени 

нужди, съгласно Приложението към решението.  

3.1.2. Открива процедура за обществени 

консултации по реда на чл. 37 от Закона за 

електронните съобщения относно проекта, 

посочен в т. 3.1.1. 

3.1.3. Съобщение за откриване на процедурата 

по т. 3.1.2. да се публикува в един национален 

ежедневник, както и на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

Интернет. 

3.1.4. Определя 30-дневен срок, считано от 
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датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени 
консултации по т.3.1.2. в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

3.2. Приема проект на решение за изменение на 

Правилата за условията и реда за прехвърляне 

на разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс, съгласно 

Приложението към решението.  

3.2.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т.3.2. да 

се публикува на страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията в Интернет. 

Съобщение за откриване на процедурата да се 

публикува в един национален ежедневник.  

3.2.2. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т.3.2. в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
 
4. Доклад относно допълнителни телевизионни 
пакети. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно допълнителни телевизионни пакети. 
 
4.2. Да бъдат изпратени писмата, приложени 
към доклада по т.4.1. 
 

 
5. Доклад относно заплащане на членски внос 
към Европейския институт по стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI) за 2018 г. 

 

 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно заплащане на членски внос към ETSI за 

2018 г.  

5.2. Да бъдат предприети действията, посочени 
в доклада по т.5.1.  
 

 
6. Текуща информация за реализираните участия 
в международни прояви за м. януари и м. 
февруари 2018 г. 
 

 
6. Комисията единодушно приема за сведение 

доклад относно текуща информация за 

реализираните участия в международни прояви 

в периода януари – февруари 2018 г. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
1. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
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333/22.02.2018 г. от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 

 

относно писмо на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД с вх. № 12-

01-333/22.02.2018 г.  

1.2. До Народното събрание на Република 

България да бъде изпратено писмото, 

приложено към доклада по т. 1.1., като в него 

бъдат отразени предложенията, направени по 

време на заседанието.  

 
 
2 Доклад относно жалба вх. № 14-00-
357/05.02.2018 г. 
 
 
 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно жалба вх. № 14-00-357/05.02.2018 г. 
 
 
2.1.1. Приема становище по спора между г-жа 
Д. Д. и „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД, съгласно 
Приложението към решението. 
 
2.1.2. Страните по спора да бъдат писмено 
уведомени за взетото становище по т.2.1.1. в 
тридневен срок от датата 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) 
 
 
 
 

        Протоколирал: _________ 
                     ( Антония Попова) 


