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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 
 

№ 22 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
23 май 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  - Председател 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
Неда Койчева  - Директор на дирекция ПРОПО 
Антония Попова  - Главен специалист в дирекция ФАО  
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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 на 
„НОВАТЕЛ“ ЕООД. 
 

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

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решения 
за откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс на следните 
предприятия: 
 
„АЛФА – 2000 ” ЕООД; 
„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ” ООД; 
„АБ СЕКЮРИТИ СЪЛЮШЪНС“ ООД. 
 

 
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  
ЕТ „РОСЕН РАДОЕВ”. 
 

 
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 ЕТ „РОСЕН РАДОЕВ”. 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно изготвяне на документация 
за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Поддръжка и съпровод 
на информационна система „Лицензиране и 
регистри” на КРС”.   
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изготвяне на документация 
за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Поддръжка и съпровод 
на информационна система „Лицензиране и 
регистри” на КРС”. 
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1.1.1. Одобрява обява за събиране на 
оферти с оглед сключване на договор с 
предмет: „Поддръжка и съпровод на 
информационна система „Лицензиране и 
регистри” на КРС”. 

1.1.2. 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 
доклада по т. 1.1.1. 

1.1.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска предложена цена”. 

 
 
2. Доклад относно проучване на 
Европейската комисия относно политиката за 
справедливо ползване и заявленията за 
разрешение да се прилага надценка за 
роуминг с оглед осигуряване на устойчивост 
на националния модел на таксуване.  
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проучване на Европейската 
комисия относно политиката за 
справедливо ползване и заявленията за 
разрешение да се прилага надценка за 
роуминг с оглед осигуряване на 
устойчивост на националния модел на 
таксуване.  
 
2.1.1. Задължава „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 27 юни 2018 г. 
да предоставят пълна и точна информация 
във връзка с годишно проучване на 
Европейската комисия, като попълнят 
въпросника, достъпен на интернет адрес 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FUP_surv
ey. 
 
2.1.2. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
3. Доклад относно постъпило заявление вх. № 
08-01-164/24.04.2018 г. от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД. 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило заявление вх. № 
08-01-164/24.04.2018 г. от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД. 
 
3.2. Да се изпрати писмо до „Българска 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FUP_survey
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FUP_survey
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телекомуникационна компания” ЕАД, 
приложено към доклада по т. 3.1. 

 
4. Доклад относно използване на заглушители 
на територията на Република България. 
 
 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно използване на заглушители 
на територията на Република България. 
 
4.2. Приема позиция съгласно доклада по т. 
4.1. Позицията да се публикува на 
страницата на КРС в Интернет.  
 

 
5. Доклад относно таксуване на повиквания 
към номера от обхват „700”.  
 
  

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно таксуване на повиквания към 
номера от обхват „700”. 

5.2. Да бъде изготвен проект на изменения 
на Наредба № 1 и на Общите изисквания. 

 
6. Доклад относно указание на Комисията за 
защита на личните данни във връзка с 
използването на единен граждански номер 
като единствен идентификатор при 
предоставяне на достъп до услуги по 
електронен път. 
   

 
6. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно указание на 
Комисията за защита на личните данни във 
връзка с използването на единен 
граждански номер като единствен 
идентификатор при предоставяне на достъп 
до услуги по електронен път. 

 
7. Доклад относно прозрачност при 
обработването на лични данни. 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно прозрачност при 
обработването на лични данни. 

7.2. Приема приложената към доклада по т. 
7.1. Политика за защита на личните данни в 
контекста на предоставянето на 
административни услуги от Комисията за 
регулиране на съобщенията, на договорни 
отношения с комисията и на изпълнение на 
правомощията на комисията. 

7.3. Да бъдат предприети действията, 
предложени с доклада по т. 7.1. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
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1. Доклад относно заявление с вх. № 12-01-
1604/11.05.2018 г. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно заявление с вх. № 12-01-
1604/11.05.2018 г. 
 
1.2. До Съвета за електронни медии да бъде 
изпратено писмото, приложено към доклада 
по т. 1.1., с копие до Министерство на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията и Министерство на 
културата. 

 
2. Доклад относно проект на частична 
предварителна оценка на въздействието на 
Тарифа за таксите, които се събират от КРС 
по реда на ЗЕСМФИ. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Проект на частична 
предварителна оценка на въздействието на 
Тарифа за таксите, които се събират от КРС 
по реда на ЗЕСМФИ. 
 
2.2. Проектът по т. 2.1. да бъде изпратен за 
съгласуване до дирекция „Модернизация на 
администрацията” на Министерски съвет. 
 

 
3. Доклад относно постъпила жалба с вх. № 
14-00-796/18.04.2018 г. 

 

 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпила жалба с вх. № 
14-00-796/18.04.2018 г. 
 
3.1.1. Приема становище по спора между г-н 
............. и „ЕВРОПЪТ-2000” АД, съгласно 
Приложението към решението. 
 
3.1.2. Страните по спора да бъдат писмено 
уведомени за взетото становище по т. 3.1.1. 
в тридневен срок от датата на решението. 
 

 
4. Доклад относно проект на Вътрешна 
процедура за действията, които се 
предприемат във връзка с нарушения на 
сигурността на личните данни, обработвани 
от Комисията за регулиране на съобщенията 
и нейната администрация. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на Вътрешна 
процедура за действията, които се 
предприемат във връзка с нарушения на 
сигурността на личните данни, обработвани 
от Комисията за регулиране на 
съобщенията и нейната администрация. 
 
 

4.1.1. Приема приложената към доклада по 
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т. 4.1. вътрешна процедура. 

4.1.2. Да бъдат предприети действията, 
предложени с доклада по т. 4.1. 

 

 
5. Доклад относно проект на вътрешен опис 
на дейностите по обработване на лични данни 
от Комисията за регулиране на съобщенията 
и нейната администрация. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на вътрешен опис на 
дейностите по обработване на лични данни 
от Комисията за регулиране на 
съобщенията и нейната администрация. 
 
5.2. Приема приложения към доклада по т. 
5.1. опис. 
 
5.3. Описът по т.5.1. да се поддържа в 
електронен формат и на хартиен носител от 
длъжностното лице по защита на личните 
данни в Комисията за регулиране на 
съобщенията. 
 

 
 
 
 
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) 
 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                              (Член на КРС) 

 

 

 

      Протоколирал: _________ 
               ( Антония Попова) 
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