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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 
 

№ 17 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
19 април 2018 година 

 
 
 
 

   
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  -  Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  -  Член на КРС  
Константин Тилев                -           Член на КРС  
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

доц. д-р Ирина Романска  - Член на КРС 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

  
 

            Кристина Хитрова   Главен секретар на КРС 
Неда Койчева                -        Директор на дирекция ПРОПО 
Камелия Георгиева     -       Старши експерт в ГД КС 
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Г-н Росен Желязков – 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 на 
„НОВАТЕЛ“ ЕООД. 
  

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

2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ПЛЮС Р - 2015” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на град 
Дупница след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ПЛЮС Р - 2015” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на град 
Дупница след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

3. 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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” EАД. 
 

3. 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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” EАД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за  
прекратяване производството по заявление 
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 на „ВИП 
СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 
 

4. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване производството по 
заявление 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 на „ВИП СЕКЮРИТИ“ 
ЕООД. 
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5. 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 “МЕГА 
СОТ” ЕООД. 
 

5. 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 “МЕГА 
СОТ” ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 
 

  

1. Доклад относно изготвяне на обява с 
оглед сключване на договори с  предмет: 
"Периодична доставка по заявка на 
канцеларски материали и консумативи за 
нуждите на КРС при следните 
самостоятелно обособени позиции: Позиция 
1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски 
материали; Позиция 3: Консумативи за 
мастиленоструйни и лазерни принтери; 
Позиция 4: Канцеларски материали". 
 

1.1 Комисията единодушно oдобрява обява 
за събиране на оферти с оглед сключване на 
договори с предмет: „Периодична доставка 
по заявка на канцеларски материали и 
консумативи при следните самостоятелно 
обособени позиции: Позиция 1: Копирна 
хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; 
Позиция 3: Консумативи за 
мастиленоструйни и лазерни принтери; 
Позиция 4: Канцеларски материали 
(запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за 
нуждите на КРС”. 
 
1.2 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 
Приложението към решението.         
 
1.3 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска предложена цена”. 
 

2. 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”. 
 

2.1 Комисията единодушно 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”. 
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2.2 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. 

  
3. Доклад  относно откриване на процедура 
по обществено обсъждане на проект на 
Наредба за отговорността и прекратяването 
на дейността  на доставчиците на 
удостоверителни услуги и на частична 
предварителна оценка на въздействието на 
акта. 
 

3.1 Комисията единодушно приема проект 
на Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Наредба за отговорността и 
прекратяването на дейността  на 
доставчиците на удостоверителни услуги, 
съгласно Приложението към решението. 
 
3.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане на проекта на по т. 3.1. 
 
3.3 Проектът по т. 3.1, заедно с мотивите, 
извършената предварителна оценка на 
въздействието и становището  на дирекция 
„Модернизация на администрацията“ към 
Министерски съвет да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет и на  Портала за 
обществени консултации.  
 
3.4 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
3.3 за откриване на процедура за 
обществено обсъждане на проекта по т. 3.1, 
в който заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по 
изготвения проект.  
 

4. Доклад относно писмо с вх. № 12-02-
39/31.01.2018 г. от SAP LABS INDIA LTD. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно запитване вх. № 12-02-
39/31.01.2018 г. на SAP LABS INDIA LTD. 
 
4.2 Да бъде изпратено писмо до SAP LABS 
INDIA LTD., съгласно приложението към 
доклада по т. 4.1. 
 

 
 
 

 
 

http://www.strategy.bg/
http://www.strategy.bg/
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5. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-
607/13.03.2018 г. на „НСКО „КЛУБ 2000”. 
 
 

5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно жалба вх. № 14-00-607/13.03.2018 г. 
на „НСКО „КЛУБ 2000”. 
 
5.2 Да бъде изпратено писмо до НСКО 
„КЛУБ 2000”, съгласно приложението към 
доклада по т. 5.1. 
 

6. Доклад относно жалба с вх. № 04-01-
21/2018 г. 
 

6.1 Комисията единодушно одобрява . 
доклад относно жалба от потребител с вх. № 
04-01-21/2018 г. 
 
6.2 Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 6.1. 
 

7. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
1160/13.03.2018 г. и писмо вх. № 12-01-
1160/12.04.2018 г. 
 

7.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно писмо вх. № 12-01-1160/13.03.2018 
г. и писмо вх. № 12-01-1160/12.04.2018 г. 
 
7.2 Да бъде изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 7.1, 
изменено съобразно дискусията по време на 
заседанието.   
 

8. Доклад относно законови изисквания по 
отношение на обработването на лични 
данни. 
 

8. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно законови 
изисквания по отношение на обработването 
на лични данни. 
 

  
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
281/19.02.2018 г. от ИНМАРСАТ ВЕНЧЪРС 
ЛИМИТЕД. 

1.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно получено писмо с вх. № 12-01-
281/19.02.2018 г. от ИНМАРСАТ ВЕНЧЪРС 
ЛИМИТЕД.  
 
1.2 Да бъде изпратено писмо  до  
ИНМАРСАТ ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД, 
съгласно приложението към доклада по т. 
1.1.   
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2. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
1236/12.04.2018 г. от Министерство на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 12-01-
1236/12.04.2018 г. от Министерство на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. 
 
2.2 Да бъде изпратено писмо  до  
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 2.1.   
  

3. Доклад относно длъжностно лице по 
защита на личните данни. 
 

3. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно длъжностно лице 
по защита на личните данни. 

  
4. Доклад относно обществено обсъждане 
на проект на Национална програма 
„Цифрова България 2025“. 
 

4.1 Комисията единодушно  одобрява 
доклад относно „Обществено обсъждане на 
проект на Национална програма „Цифрова 
България 2025“ . 
 
4.2 Да бъдат предприети действията, 
описани в доклада по т. 4.1. 
 

 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Росен Желязков                            ____________ 
                                                 (Председател на КРС) 

 
2. Никола Колев                                ____________ 
                                              ( Зам. Председател на КРС) 

 
3. Андреана Атанасова                   ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 

4. Константин Тилев                      ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  
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