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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 
 

№ 21 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
18 май 2017 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Никола Колев              -      Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  -      Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска  -      Член на КРС 
Константин Тилев                    -      Член на КРС  
 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 

Д-р Веселин Божков  -       Председател на КРС 
 

 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Йолиана Райкова   - ИД Главен секретар на КРС 
     Директор на дирекция КПМД  
Неда Койчева   - Директор на дирекция ПРОПО 
Антония Попова  - Главен специалист в дирекция ФАО  
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Г-н Никола Колев – Зам. Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на гласуване 

проекта на дневен ред. 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на заседанието. 

 
 

 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 
РАЗДЕЛ А 

 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на разрешение № 
01395/08.04.2009 г. на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение и допълнение на разрешение № 
01395/08.04.2009 г. на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решения за 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решения за 

отнемане на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс на:  

1. „ЕС – СИ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД; 

2. „РАЯН – 09” ЕООД; 

3. „ПЛАНЕТА – ГАРД” ЕООД; 

4. „ПЛАЗМА” ЕООД. 

 
3. 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 „ТРАНСПЕНТ” ЕООД. 

 
3. 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 „ТРАНСПЕНТ” ЕООД. 
 

 
 
 
 
4. 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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

 
 
 
 
4. 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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 

 
5. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
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индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба - PMR, издадено на  "ЛЕЯРО 
КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС" 
ЕООД. 
 

индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба - PMR, издадено на  "ЛЕЯРО 
КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС" 
ЕООД. 
 

 
6. 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 „ВИАЙЛЕТ 1” 
ЕООД. 
 

 
6. 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 „ВИАЙЛЕТ 1” 
ЕООД. 
 

 
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 „МЕТРО-Т” 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 „МЕТРО-Т” ЕООД. 

 
 
 
 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО 1” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Ловеч. 
 

 
 
 
 
8. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО 1” ООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Ловеч. 
 

 
9. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Златоград. 
 

 
9. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Златоград. 
 

 
10. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ФОКУС-НУНТИ” 
ООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Несебър. 
 

 
10. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „ФОКУС-НУНТИ” 
ООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Несебър. 

 
11. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО 1” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии конкурс 

 
11. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО 1” ООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
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по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Несебър. 
 

конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Несебър. 
 

 
12. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Несебър. 
 

 
12. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Несебър. 
 

 
13. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешение. 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 
гр. Девин, издадено на „ИНФОПРЕС РОДОПИ” 
ЕООД, след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
13. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване действието на разрешение. 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 
гр. Девин, издадено на „ИНФОПРЕС РОДОПИ” 
ЕООД, след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
РАЗДЕЛ Б 

 

 

 
1. Доклад относно избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Ремонт на 
санитарни помещения в сградата на КРС, бул. 
„Шипченски проход” № 69, етаж 7”. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Ремонт на санитарни 
помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски 
проход” № 69, етаж 7”. 
 
1.2. Определя изпълнението на поръчката да 
бъде възложено на  „ЕВРО АДВАНС 
КЪНСТРАКШЪН” ЕООД.  
 

 
2. Доклад относно изпълнение на обществените 
поръчки планирани за 2017 г. и сключените 
договори. 
 

 
2. Комисията единодушно приема за сведение 

доклад относно изпълнение на обществените 

поръчки планирани за 2017 г. и сключените 

договори. 

 
3. Доклад относно избор на изпълнител с оглед 
сключване на договор с предмет: „Абонаментно 
сервизно обслужване на климатични системи, 
инсталирани в сгради на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 
 

 
3.1. Комисията одобрява доклад относно избор 

на изпълнител за сключване на договор с 

предмет: „Извършване на абонаментно сервизно 

обслужване на климатични системи, 

инсталирани в сгради на Комисията за 

регулиране на съобщенията”. 

3.2. Определя изпълнението на поръчката да 

бъде възложено на „Зефир Климатични системи” 

ЕООД.  
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4. Доклад относно заявление вх. № 04-04-
116/20.04.2017 г. от „Българска 
Телекомуникационна Компания” ЕАД. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение за 

издаване на временно разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър на „Българска 

Телекомуникационна Компания” ЕАД. 

 
5. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-1254/2017 
г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 12-01-1254/2017 г. от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 
5.2. Изисква от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД в 14 
– дневен срок от получаването на настоящото 
решение, да приведе дейността си в 
съответствие с чл. 42, ал. 3 от Общите 
изисквания при осъществяване на обществени 
електронни съобщения, като преди 
подписването на всеки индивидуален договор 
предоставя на потребителя проекта на договора 
в цялост за запознаване със съдържанието му.  
 

 
6. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
3826/2017 г. от „БУЛСАТКОМ“ ЕАД. 
7.  
 

 
6.1.  Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо с вх. № 12-01-3826/2017 г. от 

„БУЛСАТКОМ“ ЕАД. 

6.2.  Изисква от „БУЛСАТКОМ” в 14 – дневен срок 

от получаването на настоящото решение, да 

преустанови неизпълнението на чл. 45, ал. 1 от 

Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения и да 

приведе дейността си в съответствие с чл. 45, 

ал. 1 от Общите изисквания при осъществяване 

на обществени електронни съобщения, като 

занапред при съставянето на индивидуални 

договори за услугата „мобилен интернет“ 

включва в същите или в отделен документ, 

представляващ приложение (анекс) към 

съответния индивидуален договор, което се 

подписва от абоната, информация за начина на 

тарифиране на трафика на данни, приложим за 

избрания от абоната тарифен план. 
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7. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-1177/2017 
г. от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 

 

7.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 14-00-1177/2017 г. от 
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 

7.2. Изисква от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД в 14 – дневен 

срок от получаването на настоящото решение, 

да преустанови неизпълнението на чл. 42, ал. 3 

от Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения и да 

приведе дейността си в съответствие с чл. 42, 

ал. 3 от Общите изисквания при осъществяване 

на обществени електронни съобщения, като 

преди подписването на всеки индивидуален 

договор предоставя на потребителя проекта на 

договора в цялост за запознаване със 

съдържанието му.  

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Никола Колев                                ____________ 
                                                        

(Зам. Председател на КРС)
 

 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
3. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
4. Константин Тилев                        ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
 
 
 
        Протоколирал: _________ 

                    ( Антония Попова)  


