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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 актове за 
установяване на публично държавно 
вземане. 
 

1.Комисията единодушно приема 
решение за издаване на актове за 
установяване на публично държавно 
вземане на следните предприятия: 
 

- „ОБЩИНСКА ОХРАНА” ЕООД; 
- „ТИВИ НЕТ СЪРВИСИС” ЕООД; 
- „ЗОНАТА - НАЦКОВИ И СИЕ” СД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение 
за прекратяване действието на 
разрешение издадено на  „РУТЕЛКОМ” 
ООД. 
 

2. Комисията единодушно приема 
решение за прекратяване действието на 
разрешение издадено на  „РУТЕЛКОМ” 
ООД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение  
за съгласуване на Общи условия за 
извършване на куриерски услуги от 
„ИНВЕСТ ЛАЙН КУРИЕР” ООД. 
 

3. Комисията единодушно съгласува 
Общите условия за извършване на 
куриерски услуги от „ИНВЕСТ ЛАЙН 
КУРИЕР” ООД, постъпили с писмо с 
вх.№ 04-01-448/09.03.2018 г. от 
Комисията за защита на потрeбителите. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение 
за изменение на разрешение, издадено 
на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване за 

4. Комисията единодушно приема 
решение за изменение на разрешение, 
издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” 
ЕООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 

Протокол № 12 от 22 март 2018 г. 

 2 



 

територията на град София. аналогово радиоразпръскване за 
територията на град София. 

5. 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  "РАДИО СОТ" ООД. 
 

5. 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  "РАДИО СОТ" ООД. 
 

6. 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 
"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. 
 

6. 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 "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решения 
за изменение на 3 бр. разрешения  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, 
издадени на "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД. 
 

7. Комисията единодушно приема 
решения за изменение на 3 бр. 
разрешения  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, издадени 
на "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД. 
 

8. 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 "МИСТРАЛ" ООД. 
 

8. 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 "МИСТРАЛ" ООД. 
 

9. Обсъждане и приемане на решениe 9. Комисията единодушно приема 
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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 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 
ОКОЛНА СРЕДА. 
 

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 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 
ОКОЛНА СРЕДА. 
 

10. Обсъждане и приемане на решение 
за изменение на разрешениe за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за неподвижен 
безжичен достъп (FWA), издадено на 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

10. Комисията единодушно приема 
решение за изменение на разрешениe 
за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за неподвижен 
безжичен достъп (FWA), издадено на 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
 
 

РАЗДЕЛ  Б 
 
 
  
1. Доклад относно двадесет и първо 
регулярно събиране на данни в 
изпълнение на задълженията, 
произтичащи от Регламента за 
международния роуминг. 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, и „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
EАД да предоставят информация, 
съгласно приложението към решението.  
 
1.2 Информацията по т. 1.1 следва да 
бъде предоставена в срок до 11 май 
2018 г. на хартиен и електронен 
носител. 
 
1.3 Предприятията по т. 1.1 следва да 
посочат изрично и писмено коя част от 
предоставената информация 
представлява търговска тайна. 
 
1.4 Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
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2. Доклад относно резултати от 
проверката и анализа на доклад за 
оценяване на съответствието за нова 
квалифицирана удостоверителна 
услуга, предоставен от „ЕВРОТРЪСТ 
ТЕХНОЛЪДЖИС“ АД. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно резултатите от 
проверката и анализа на доклад за 
оценяване на съответствието за нова 
квалифицирана удостоверителна 
услуга, предоставен от доставчика на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
„ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС“ АД. 
 
2.2 Да се изпрати писмо до 
„ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС“ АД, 
приложено към доклада по т. 2.1. 

  
3. Доклад  относно издадено 
разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
радиосигнали на територията на град 
Момчилград. 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно издадено 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. Момчилград. 
 
3.2 До „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД да 
бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 3.1. 
 

4. Доклад относно обществено 
обсъждане на проект на Национална 
пътна карта в обхват 700 MHz. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно процедура по 
обществено обсъждане на Проект на 
Национална пътна карта за изпълнение 
на задълженията на Република 
България по Решение (ЕС) 2017/899 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2017 г. за използването на 
радиочестотна лента 470-790 МНz в 
Съюза. 
 
4.2 Да бъде изпратено писмото, 
приложено към доклада по т. 4.1, 
изменено съобразно указанията от 
заседанието. 
 

5. Доклад относно писма вх. №№ 14-00- 5.1 Комисията единодушно одобрява 
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3083/23.02.2018 г. и 14-00-
2798/01.03.2018 г. 
 

доклад относно писма вх. №№ 14-00-
3083/23.02.2018 г. и 14-00-
2798/01.03.2018 г. 
 
5.2 Да бъде изпратено писмото, 
съгласно приложението към доклада по 
т. 5.1, изменено съобразно указанията 
от заседанието.    
 

6. Доклад относно проект на изменение 
и допълнение на Общи условия на 
договора между БТК ЕАД и абонатите 
на услуги, предоставяни чрез 
обществената фиксирана електронна 
съобщителна мрежа на дружеството. 
 

6. Комисията единодушно одобрява 
проект на изменение и допълнение на 
Общите условия на договора между 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" ЕАД и абонатите на 
услуги, предоставяни чрез 
обществената фиксирана електронна 
съобщителна мрежа на дружеството, 
съгласно Приложението към решението. 
 

7. Доклад относно предложение за 
изменение на нормативната уредба с 
оглед намаляване на 
административната тежест. 
 

7. Комисията единодушно приема да се 
промени наименованието на т. Б7 по 
следния начин: „Доклад относно 
преглед на  Закона за електронните 
 съобщения“. Комисията одобрява 
доклада. 
 

8. Доклад относно документация за 
участие в процедура за събиране, 
разглеждане и оценяване на оферти с 
цел сключване на договор с предмет: 
„Доставка на горива (бензин А-95Н и 
дизелово гориво) чрез карти за 
безналично плащане за автомобилите 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията”. 
 

8.1 Комисията единодушно одобрява 
обява за избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: 
„Доставка на горива (бензин А-95Н и 
дизелово гориво) чрез карти за 
безналично плащане за автомобилите 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията”.  
 
8.2 Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на КРС в интернет 
и на Портала на Агенцията по 
обществени поръчки. 
 
8.3 Критерий за възлагане на 
настоящата поръчка е „най-ниска 
предложена цена” при показател - “Най-
висока търговска отстъпка от 
официално обявените цени в 
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бензиностанциите на участника”.  
 
8.4 Възлага на Председателя на 
Комисията за регулиране на 
съобщенията да определи комисия, 
която да разгледа и оцени получените 
оферти. 
 
 

  
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
 
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. Доклад относно постъпило заявление 
вх. № 08-01-579/05.12.2017 г. от 
„Мобилтел” ЕАД. 
 

2. Точката се отлага. 
 

3. Доклад относно постъпила жалба 
пред Върховния административен съд. 
 

3. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно постъпила 
жалба пред Върховния 
административен съд. 
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ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Росен Желязков                            ____________ 
                                                 (Председател на КРС) 

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

 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
4. Андреана Атанасова                   ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
           
 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                          (Камелия Георгиева)  
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