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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 
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 
ЕТ „КИРИЛ ЧАЛЪКОВ  АКВАТ”. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решениe 
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 ЕТ „КИРИЛ ЧАЛЪКОВ  АКВАТ”. 

 
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 
"МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. 
 

 
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 "МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. 
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4. 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 „ЕМ СИ 
ТРАВЪЛ“ ЕООД. 
 

4. 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 „ЕМ СИ 
ТРАВЪЛ“ ЕООД. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решениe 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-спътникова радиослужба, 
издадено на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
EAД. 
 

 
5. 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-спътникова радиослужба, 
издадено на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EAД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно изпълнение на Заповед РД 
№ 07-416/03.05.2018 г. за изготвяне на 
документация за откриване на процедура с 
предмет: „Разширяване на функционалните 
възможности на функциониращия в КРС 
специализиран приложен софтуер за 
радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1”. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на Заповед РД 
№ 07-416/03.05.2018 г. за изготвяне на 
документация за откриване на процедура с 
предмет: „Разширяване на функционалните 
възможности на функциониращия в КРС 
специализиран приложен софтуер за 
радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1”. 
 
1.1.1. Открива процедура за възлагане на 
обществена поръчка за участие в процедура 
на договаряне без предварително обявление 
с предмет: „Разширяване на 
функционалните възможности на 
функциониращия в КРС специализиран 
приложен софтуер за радиомониторинг 
R&S Argus, версия 6.1”. 
 
1.1.2. Одобрява покана за участие в 
процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Разширяване на 
функционалните възможности на 
функциониращия в КРС специализиран  
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приложен софтуер за радиомониторинг 
R&S Argus, версия 6.1”. 
 
1.1.3. Поканата за участие в процедура на 
договаряне без предварително обявление да 
бъде отправена към Rohde & Schwarz – 
Österreich GesmbH (Австрия). 
 
1.1.4. Решението и поканата да се изпратят 
до Агенцията по обществени поръчки. 
 

 
2. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-
133/14.06.2018 г. от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 03-07-
133/14.06.2018 г. от Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. 
 
2.1.1. Съгласува без забележки проект на 
позиция на Република България за 
Извънредния Конгрес на Всемирния 
пощенски съюз през септември 2018 г. в 
Адис Абеба, Етиопия. 
 

 
3. Доклад относно Проект на Тарифа за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по реда на Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Проект на Тарифа за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по реда на 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура. 
 
3.1.1. Приема проект на Постановление на 
Министерския съвет за приемане на Тарифа 
за таксите, които се събират от Комисията 
за регулиране на съобщенията по реда на 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура, 
съгласно Приложението към решението. 
 
3.1.2. Открива процедура за обществени 
консултации на проекта на по т. 3.1.1. 
 
3.1.3. Проектът по т. 3.1.1., заедно с 
мотивите, извършената предварителна 
оценка на въздействието и становището на 
дирекция „Модернизация на 
администрацията” на Министерски съвет да 
бъдат публикувани на интернет страницата 
на Комисията за регулиране на  
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съобщенията и на Портала за обществени 
консултации. 
 
3.1.4. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
3.1.3. за откриване на процедура за 
обществени консултации на Портала за 
обществени консултации, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
предложения и становища по проекта. 
 

 
4. Доклад относно проект на решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения. 
 

 
 
 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения. 
 
4.1.1. Приема проект на решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения (обн. 
ДВ, бр. 24 от 2008 г.), съгласно 
приложението към решението. 
 
4.1.2. Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от ЗЕС, като 
проектът по т. 4.1.1. да се публикува на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС/комисията) в интернет. 
Съобщението за откриване на процедурата 
да се публикува в един национален 
ежедневник. 
 
4.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 4.1.1. в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по проекта. 
 
4.1.4. За откриването на процедурата по 
т.4.1.2. да бъдат уведомени: 
• Комисията за защита на личните данни; 
• Комисиятa за защита на потребителите; 
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• 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 
потребители”. 
 

 
5. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 
16-00-3/01.06.2018 г. в Комисията за 
регулиране на съобщенията .  
 

 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило в Комисията за 
регулиране на съобщенията писмо вх. № 
16-00-3/01.06.2018 г.  
 
5.1.1. Да бъде изпратено писмо съгласно 
приложението към доклада.  
 

 
6. Доклад относно проект на решение за 
указания относно публикувани условия за 
взаимно свързване за случаите на 
терминиране на трафик с манипулирана 
идентификация на линията на викащия. 
 

 
6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на решение за 
указания относно публикувани условия за 
взаимно свързване за случаите на 
терминиране на трафик с манипулирана 
идентификация на линията на викащия. 
 
6.1.1. Приема проект на решение за 
указания относно публикуваните условия за 
взаимно свързване от предприятията по 
Решение № 356/23.06.2016 г. и Решение № 
357/23.06.2016 г. на КРС, съгласно 
приложението. 
 
6.1.2. Открива процедура на обществени 
консултации на проекта на решение по т. 
6.1.1. Проектът на решение по т. 6.1.1. да се 
публикува на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет.  
 
6.1.3. Съобщение за откриване на 
процедурата за обществени консултации по 
т. 6.1.2. да се публикува в един национален 
ежедневник.  
 
6.1.4. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени 
консултации в национален ежедневник. В 
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този срок заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по проекта. 
 

 
7. Доклад относно базови станции на 
мобилните предприятия.  
 

 

 
7. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно базови станции на 
мобилните предприятия. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно предстоящото 
домакинство  на международни прояви в 
София. 
 

 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 
и изложеният в него подход във връзка с 
изпълнението на логистичните дейности по 
организиране и провеждане на 
международни прояви на КРС в гр. София 
през месец ноември 2018 г. 
 

 
2. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект за 
изменение на Тарифа за таксите, които се 
събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект за 
изменение на Тарифа за таксите, които се 
събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения. 
 
2.1.1. Приема резултатите от проведеното 
обществено обсъждане на проект на 
Постановление за изменение на Тарифата за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по Закона за 
електронните съобщения, приета с 
постановление № 374 на Министерския 
съвет от 29.12.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 
г.). 
 
2.1.2. Постъпилите становища и приетите 
предложения по общественото обсъждане, 
както и мотивите за неприетите 
предложения да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет. 
 
2.1.3. Приема проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение на 
Тарифа за таксите, които се събират от 
Комисията за регулиране на съобщенията 
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по Закона за електронните съобщения. 
 
2.1.4. Проектът по т.2.1.3., заедно с всички 
документи към него да бъде изпратен за 
съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 

 
3. Доклад относно Годишен доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2017 г.  
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Годишен доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2017 г.  
 
3.1.1. Приема Годишен доклад на КРС за 
2017 г., съгласно приложението към 
решението, който съдържа: 
 
3.1.1.1. анализ на предоставянето на 
универсалната услуга, включително степен 
на задоволеност и качество; 

 
3.1.1.2. разпределение на предоставения за 
ползване индивидуално определен 
ограничен ресурс и приложените 
механизми за ефективното му използване; 

 
3.1.1.3. оценка за развитието на 
конкуренцията на пазарите на електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, 
прилагане принципите на ценообразуване и 
перспективи за развитие; 

 
3.1.1.4. финансово състояние и 
институционално развитие на Комисията и 
на нейната администрация; 

 
3.1.1.5. отчет на изпълнението на 
дейностите от предходната година. 

 
3.1.2. Докладът по т. 3.1.1. да бъде 
предоставен на Народното събрание, 
президента на Република България и 
Министерския съвет. 

 
3.1.3. Докладът по т.3.1.1.  да бъде 
публикуван на страницата на КРС в 
Интернет. 

 
3.1.4. Докладът по т. 3.1.1. да бъде 
публикуван в портала за споделяне на 
информация на Органа на европейските 
регулатори в областта на електронните  
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съобщения (BEREC). 
 

 
4. Доклад относно разглеждане, оценка и 
класиране на оферти с оглед избор на 
изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Поддръжка и съпровод на 
информационна система „Лицензиране и 
регистри” на КРС”. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно разглеждане, оценка и 
класиране на постъпили оферти с оглед 
сключване на договор с предмет: 
„Поддръжка и съпровод на информационна 
система „Лицензиране и регистри” на КРС”.  
 
4.2. Определя изпълнението на поръчката 
да бъде възложено на „Технологика” ЕАД.  
 

 
5. Доклад относно проект на годишен доклад 
за 2017г. на Комисията за регулиране на 
съобщенията в изпълнение на чл. 5 ал. 1 от 
Регламент (ЕС) 2015/2120  
 

 
5.1. Комисията единодушно приема 
„Годишен доклад за 2017 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията в изпълнение 
на чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
2015/2120”. 

 
5.2. Докладът по т.5.1. да се изпрати по 
електронна поща към работната група за 
Мрежова неутралност на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения и Европейската 
Комисия. 
 

 
6. Доклад относно жалба вх. № 14-00-
1127/15.06.2018 г. на „ТЕЛНЕТ” ООД. 

 
6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно жалба вх. № 14-00-
1127/15.06.2018 г. на „ТЕЛНЕТ” ООД. 
 
6.1.1. Определя специализирана комисия в 
състав, съгласно Приложението към 
решението. 
 
6.1.2. Специализираната комисия по т. 6.1.1. 
да проведе процедурата по чл. 82-85 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило с писмо вх. № 14-00-
1127/15.06.2018 г. на „ТЕЛНЕТ” ООД 
искане за даване на задължителни указания 
на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” 
АД. 
6.1.3. Към работата на специализираната 
комисия по т.6.1.1. могат да бъдат 
привличани като членове независими 
консултанти и външни експерти. 
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6.1.4. При наличие на основателна причина, 
КРС може с решение да освободи член на 
специализираната комисия и на негово 
място да определи нов член. 
 

 
7. Доклад отнасно постъпило заявление вх. № 
08-01-260/19.06.2018 г. от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
„ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД. 

 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило заявление вх. № 
08-01-260/19.06.2018 г. от „ХУАУЕЙ 
ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

7.1.1. Предоставя за временно ползване на 
„ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД индивидуално 
определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър, като му издава 
временно разрешение.  

7.1.2. Радиочестотният спектър по т. 7.1.1. 
се предоставя за ползване за периода от 
22.06.2018 г. до 08.07.2018 г. 

7.1.3. Определя еднократна 
административна такса за издаването на 
временното разрешение по т. 7.1.1.  

 
 
 
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) 
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