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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 

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 “ЮЛЕН” 

АД. 

 

 

1. 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 

“ЮЛЕН” АД. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решениe 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 "КАЛОЯН" 

ЕООД. 

 

2. 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 

"КАЛОЯН" ЕООД. 

 

 

3. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.  

 

 

3. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.  
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4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение 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. 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение 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. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на 

позицията на Република България за 

извънредния Конгрес на Всемирния 

пощенски съюз, одобряване на състава на 

делегацията и упълномощаване на 

ръководителя на делегацията да подпише 

Актовете на Всемирния пощенски съюз. 

 

 

1. Комисията единодушно съгласува без 

забележки предоставените по реда на чл. 

32, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата 

администрация материали относно проект 

на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на позицията на Република 

България за извънредния Конгрес на 

Всемирния пощенски съюз, одобряване на 

състава на делегацията и упълномощаване 

на ръководителя на делегацията да подпише 

Актовете на Всемирния пощенски съюз. 

 

 

2. Доклад относно избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: 

"Разработване, внедряване, гаранция и 

поддръжка на информационна система на 

КРС за on-line попълване и приемане на 

въпросници за отчет на дейността на 

предприятията, предоставящи обществени 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги 

и на операторите на пощенски услуги". 

 

 

2.1. Комисията единодушно обявява 

следното класиране на участниците в 

процедура публично състезание с предмет: 

"Разработване, внедряване, гаранция и 

поддръжка на информационна система на 

КРС за on-line попълване и приемане на 

въпросници за отчет на дейността на 

предприятията, предоставящи обществени 

електронни съобщителни мрежи и/или 

услуги и на операторите на пощенски 

услуги": 

 

1. „БУЛ ЕС АЙ“ ООД;  

2. „ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ 

ЕАД. 

 

2.2. Определя „БУЛ ЕС АЙ“ ООД за 

изпълнител по процедура – публично 
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състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: "Разработване, 

внедряване, гаранция и поддръжка на 

информационна система на КРС за on-line 

попълване и приемане на въпросници за 

отчет на дейността на предприятията, 

предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги и на 

операторите на пощенски услуги". 

 

2.3. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5% от стойността 

на поръчката.  

 

2.4. Електронната преписка в „Профила на 

купувача” по обществена поръчка с 

предмет: "Разработване, внедряване, 

гаранция и поддръжка на информационна 

система на КРС за on-line попълване и 

приемане на въпросници за отчет на 

дейността на предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги и на операторите на 

пощенски услуги" е на следния електронен 

адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2454&lang=

bg. 

 

2.5. Отстранява участника „НЕКСГЕН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП“ ЕООД съгласно 

мотивите в решението. 

 

2.6. Отстранява участника „СИЕЛА 

НОРМА” АД съгласно мотивите в 

решението. 

 

2.7. Отстранява участника „АСАП“ ЕООД 

съгласно мотивите в решението. 

 

 

3. Доклад относно заявление от „А1 ТРЕЙД” 

ЕООД за издаване на индивидуална лицензия 

за извършване на услуги, включени в обхвата 

на универсалната пощенска услуга. 

 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на „А1 ТРЕЙД” ЕООД на 

индивидуална лицензия за извършване на 

услуги, включени в обхвата на 

универсалната пощенска услуга на 

територията на Република България. 

http://www.crc.bg/section.php?id=2454&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2454&lang=bg
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4. Доклад относно писма вх. № 12-01-

1673/23.05.2018 г. от „БАЛКАНСАТ" ЕООД 

и № 12-01-1716Е/29.05.2018 г. от 

„БЪЛГАРИЯ САТ" ЕАД 

 

 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писма вх. № 12-01-

1673/23.05.2018 г. от „Балкансат“ ЕООД и 

вх. № 12-01-1716Е/29.05.2018 г. от 

„България Сат“ ЕАД. 

4.2. Да бъде изпратено писмото, приложено 

към доклада по т. 4.1., съгласно указанията, 

дадени на заседанието от комисията. 

 

 

5. Доклад относно Проекти на изменение на 

Наредба №1 за правилата за ползване, 

разпределение и процедурите по първично и 

вторично предоставяне за ползване, 

резервиране и отнемане на номера, адреси и 

имена и Функционални спецификации за 

преносимост на номерата. 

1.  

 

5.1. Комисията единодушно приема проект 

на решение за приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 

22 юли 2010 г. за правилата за ползване, 

разпределение и процедурите по първично 

и вторично предоставяне за ползване, 

резервиране и отнемане на номера, адреси и 

имена, съгласно Приложението към 

решението.  

 

5.1.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 5.1. Проектът по 

т. 5.1. да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

интернет. Съобщението за откриване на 

процедурата да се публикува в един 

национален ежедневник.  

 

5.1.2. Определя 45-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 5.1. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

5.1.3. За откриването на процедурата по т. 

5.1.2. да бъдат уведомени: 

 Комисия за защита на потребителите; 

 Сдружение „Българска национална 

асоциация активни потребители”; 

 Сдружение за правна помощ на 

потребителите; 

 Сдружение „Правен център по 

проблемите на потребителите; 

 Сдружение „Обществен гарант - 

сдружение на потребителите”; 

 Сдружение „Правна клиника за 
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потребители”. 

 

5.2. Приема проект на решение за 

изменение и допълнение на 

Функционалните спецификации за 

осъществяване на преносимост на 

национално значими номера при промяна 

на доставчика на обществена мобилна 

телефонна услуга (Функционалните 

спецификации, ФС), съгласно 

Приложението към решението.  

 

5.2.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 5.2. Проектът по 

т.5.2. да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС, Комисията) в интернет. Съобщение 

за откриване на процедурата да се 

публикува в един национален ежедневник.  

 

5.2.2. Определя 45-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 5.2. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект.  

 

5.3. Приема проект на решение за 

изменение и допълнение на 

Функционалните спецификации за 

преносимост на географски номера при 

промяна на доставчика на фиксирана 

телефонна услуга и/или при промяна на 

адреса в рамките на един географски 

национален код за направление 

(Функционалните спецификации, ФС), 

съгласно Приложението към решението. 

 

5.3.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта на по т. 5.3. Проектът 

по т. 5.3. да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС, Комисията) в интернет. Съобщение 

за откриване на процедурата да се 

публикува в един национален ежедневник. 

 

5.3.2. Определя 45-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 
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обсъждане на проекта по т.5.3. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект.  

 

5.4. Приема проект на решение за 

изменение и допълнение на 

Функционалните спецификации за 

осъществяване на преносимост на 

негеографски номера при промяна на 

доставчика, предоставящ съответната 

услуга, съгласно Приложението към 

решението.  

 

5.4.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т.5.4. Проектът по 

т. 5.4. да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС, Комисията) в интернет. Съобщение 

за откриване на процедурата да се 

публикува в един национален ежедневник.  

 

5.4.2. Определя 45-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 5.4. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект.  

 

 

6. Доклад относно ежегодно събиране на 

данни за прозрачността и сравнимостта на 

роуминг тарифите. 

 

 

 

6.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което задължава „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД да предоставят 

информация за прозрачността и 

сравнимостта на роуминг тарифите, като 

попълнят частта от въпросника, приложен 

към решението, касаеща доставчиците на 

роуминг. 

 

6.1.1. Информацията по т. 6.1. да бъде 

изпратена на Комисията за регулиране на 

съобщенията по електронен път в срок до 

31 август 2018 г. 

 

6.1.2. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 
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7. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-

139/22.06.2018 г. от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

 

 

7.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 03-07-

139/22.06.2018 г. от Министерството на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията. 

 

7.2. Да бъде изпратено писмото, приложено 

към доклада по т. 7.1. 

 

 

8. Доклад относно решение за изменение на 

общите условия на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

 

8.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което задължава „А1 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (А1, предишно 

наименование „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД) да 

измени всички приети от него общи 

условия по чл. 226, ал. 1 от ЗЕС, в които е 

предвидено задължение на абоната за 

заплащане на разходи, свързани с 

уведомяване за дължими суми („такса 

уведомяване за просрочено задължение“*), 

като включи в тези общи условия следните 

клаузи: 

 „Абонатът има право по всяко 

време да се откаже от уведомяване за 

просрочено задължение и начисляваната за 

това от А1 такса уведомяване за дължими 

суми. А1 изпълнява отказа безплатно в 

срок до един работен ден от получаване на 

искането и прекратява начисляването на 

таксата. Начините за подаване на отказ 

са публикувани на страницата на А1 в 

интернет. А1 приема отказ и в писмена 

форма.“ 

8.2. Задължава А1 да извърши изменението 

по т. 8.1. в 30 - дневен срок от съобщаване 

на решението. 

8.3. Задължава А1 да представи в 30 - 

дневен срок от съобщаване на решението, 

доказателства за изпълнение на 

задълженията по т. 8.1. 

8.4. Разпорежда предварително изпълнение 
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на решението. 

* Наименование на таксата в съответствие с 

ценовата листа на А1 по чл. 231а, ал. 1, т. 3, 

б. „б“ от ЗЕС, публикувана на адрес -

https://www.a1.bg/spravki-tseni-i-

taksi#component_tab_content1 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Доклад относно исканe за оказване на 

съдействие за даване на задължителни 

указания. 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав: 

 

1. Председател:  

Й. Й. – началник на отдел в дирекция 

„Техническо регулиране”; 

Ц. С. – директор на дирекция „Техническо 

регулиране”; 

 

Членове: 

2. Г. С. – началник на отдел в  дирекция 

„Правна"; 

3. В. М. -  юрисконсулт в дирекция 

„Правна”; 

4. М. И. - главен експерт в дирекция 

„Техническо регулиране”; 

5. С. Д. – старши експерт в дирекция 

„Техническо регулиране”;  

 

1.2. Специализираната комисия по т. 1.1. 

има за задача да проведе процедурата по чл. 

56 и следващите от Закона за електронните 

съобщения по разглеждане на постъпило от 

страна на „Нет-Кънект Интернет” ЕООД 

искане за даване на задължителни указания.  

 

1.3. При наличие на основателна причина, 

КРС може с решение да освободи член на 

специализираната комисия и на негово 

място да определи нов член. 

 

 

2. Доклад относно етапно изпълнение на 

бюджет 2018 год. – първо полугодие и 

преглед на изпълнението на приоритетите на 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно етапно изпълнение на 

бюджет 2018 г. - първо полугодие 

https://www.a1.bg/spravki-tseni-i-taksi#component_tab_content1
https://www.a1.bg/spravki-tseni-i-taksi#component_tab_content1
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КРС.  

  

(01.04.2018 г. - 30.06.2018 г.) и преглед на 

изпълнението на приоритетите на КРС.  

 

2.2. Да се предприемат действията съгласно 

доклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


