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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 
25 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 
 Камелия Георгиева   - Старши експерт в ГД КС 
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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 Aктове за 
установяване на публично държавно вземане. 
 
 

1.Комисията приема Aктове за установяване на 
публично държавно вземане на следните 
предприятия:  
 
-„ ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ ЕАД”; 
 
-„МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД – 3 бр.; 
 
-„ HD MEDIA SERVICES LTD. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на индивидуална лицензия за 
извършване на услугата „пощенски парични 
преводи” на „УЕБ БАТАЛ ГЕЙМС“ООД. 
 

2. Комисията единодушно приема решение 
за  издаване на индивидуална лицензия за 
извършване на услугата „пощенски парични 
преводи” на „УЕБ БАТАЛ ГЕЙМС“ООД. 
 

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 ДИРЕКЦИЯ 
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”. 
 

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 ДИРЕКЦИЯ 
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”. 
 

4. 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 въздушна 
подвижна радиослужба, издадено на 
„СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

4. 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 въздушна 
подвижна радиослужба, издадено на 
„СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

5. 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. 
 

5. 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. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ИНВЕСТОР.БГ” АД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Златоград. 

6. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „ИНВЕСТОР.БГ” АД 
след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Златоград. 
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7. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение 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 на радиосигнали на 
територията на гр. Свиленград след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

7. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение 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 на радиосигнали на 
територията на гр. Свиленград след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

8. 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” ЕAД. 
 

8. 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” ЕAД. 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
 

 

1. Годишен доклад на КРС за 2016 г. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява проект на 
Годишен доклад на Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2016 г. по Закона за 
електронните съобщения. 
 
 1.2 Проектът на доклада по т. 1.1 да бъде 
изпратен в Комисията за защита на 
конкуренцията за изразяване на становище в 
срок от 14 дни от получаването на същия.   
 

2. Анализ на пазара на пощенските услуги за 
2016 г. 
 

2.1 Комисията единодушно приема доклад 
относно „Анализ на пазара на пощенски услуги 
за 2016 г.”, съгласно приложението. 
 
2.2 Докладът по т. 2.1 да бъде изпратен до 
Народното събрание, Министерския съвет и 
Президента на Република България.  
 
2.3 Докладът по т. 2.1 да бъде публикуван в 
Интернет на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията едновременно с 
Годишния доклад на КРС за 2016 г по Закона за 
електронните съобщения.  
 

3. Обсъждане и приемане на решение за 
изготвяне на покана за участие в процедура за 
избор на изпълнител за възлагане на превода 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно откриване на процедура за избор на 
изпълнител за възлагане на превода на 
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на Годишния доклад на КРС за 2016 г. и 
Анализа на пазара на пощенски услуги. 
 

годишните доклади на КРС за 2016 г. на 
английски език. 
  
3.2 Да бъде изпратена покана за представяне на 
оферти, с направеното допълнение по време на 
заседанието,  до преводаческите агенции, 
посочени в приложение 2 към доклада по т. 3.1, 
както и да бъде публикувана обява на Интернет 
страницата на КРС в раздел „Профил на 
купувача”, подраздел „Други”.  
 

 
 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изготвяне на покана за участие в процедура за 
избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Изработване на мултимедиен вариант 
на Годишен доклад на КРС за 2016 г.“. 
 

 
 
4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на покана за участие в 
поръчка с предмет: „Изработване на 
мултимедиен вариант на Годишен доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2016 година”. 
 
4.2 Поканата да бъде изпратена до 
дружествата, посочени в доклада по т. 4.1 и 
същата да бъде публикувана на страницата на 
КРС в интернет, в раздел „Профил на купувача”, 
подраздел „Други”. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за 
изготвяне на покана за участие в процедура за 
избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Изработване на печатен вариант на 
Годишен доклад на КРС за 2016 г.“. 
 

5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на покана за участие в 
поръчка с предмет: „Изработване на печатен 
вариант на резюме на годишни доклади на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2016 година”. 
 
5.2 Поканата да бъде изпратена до 
дружествата, посочени в доклада по т. 5.1, както 
и да бъде публикувана на страницата на КРС в 
интернет, в раздел „Профил на купувача”, 
подраздел „Други”. 
  

6. Обсъждане и приемане на решение за избор 
на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Предоставяне на Интернет услуги за 
нуждите на КРС””. 
 

6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно избор на изпълнител с оглед сключване 
на договор с предмет: „Предоставяне на 
интернет услуги за нуждите на КРС“.  
 
6.2 Определя изпълнението на поръчката да 
бъде възложено на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 

7. Доклад относно избор на изпълнител с оглед 
сключване на договор с предмет: „Ъпгрейд на 
система за измерване на покритието и 
качеството на GSM/UMTS/LTE мрежи - JDSU”. 
 

7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно разглеждане, оценка и класиране на 
оферти за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Ъпгрейд на система за 
измерване на покритието и качеството на 
GSM/UMTS/LTE мрежи - JDSU”. 
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7.2 Одобрява вариант № 1, съгласно 
предложението от доклада по т. 7.1. 
 

8. Доклад относно писма с вх. №№ 04-04-
21/27.01.2017г., 04-04-21/08.02.2017г. и 04-04-
21/27.03.2017г. от „Българска 
телекомуникационна компания“ EАД. 
 

8.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпили писма от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) с вх. 
№№ 04-04-21/27.01.2017г., 04-04-21/08.02.2017г. 
и 04-04-21/27.03.2017г. 
 
8.2 Да се изпрати писмо до БТК, в съответствие 
с предложеното в доклада по т. 8.1 и 
направените предложения за допълнения по 
време на заседанието. 
 

9. Доклад относно внесен от „Българска 
телекомуникационна компания“ EАД проект на 
Типово предложение за сключване на договор 
за необвързан достъп до абонатна линия. 

 
 
 

9.1 Комисията единодушно приема проект на 
Решение за одобрение със задължителни 
указания на внесения от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД проект на 
Типово предложение за сключване на договор 
за необвързан достъп до абонатната линия, 
внесен с писмо вх. № 04-04-98/05.04.2017 г., 
съгласно приложението към настоящото 
решение. 

 

9.2 Открива процедура за обществени 
консултации по реда на чл. 37 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 9.1 да 
се публикува на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет. 
Съобщение за откриване на процедурата да се 
публикува в един национален ежедневник. 

 

9.3 Определя 14-дневен срок, считано от датата 
на публикуване на съобщението в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Доклад относно резултати от проверка на 
„Българска телекомуникационна компания“ EАД. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно резултати от проверкa  на „Българска 
телекомуникационна компания“ EАД. 
 
 10.2 Да бъде изпратено писмото, приложено 
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към доклада по т. 10.1. 
 

11. Доклад относно писмо с вх. № 04-01-
1219/2017 г. от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 

11.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 04-01-1219/2017 г. от 
„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД. 
 
11.2 Комисията изисква от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД в 
14 – дневен срок от получаването на 
настоящото решение, да приведе дейността си 
в съответствие с чл. 51, ал. 9 от Общите 
изисквания при осъществяване на обществени 
електронни съобщения, като осигурява във 
всички свои търговски обекти на всички 
потребители и абонати възможност за достъп 
до електронните карти по чл. 51, ал. 1 от 
Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения чрез 
персонален компютър (терминал) или друго 
устройство с размер на дисплея над 5 инча, 
даващо възможност за визуализация и 
разглеждане на картите. 
 

12. Доклад относно предложение за изменение 
и допълнение на Закона за електронните 
съобщения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Доклад относно необходимост от обучение 
за безопасна работа на височина. 
 

12.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изменение и допълнение на Закона за 
електронните съобщения. 
 
12.2 Одобрява проекта, приложен към доклада 
по т. 12.1. 
 
12.3 Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 12.1. 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно необходимост от обучение за 
безопасна работа на височина. 
 
13.2 Обучението за безопасна  работа на 
височина на служители от Главна дирекция 
„Контрол на съобщенията” да бъде възложено 
на фирма „ПИК 3000” ООД. 
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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: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  


