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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 
 

№ 27 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
27 юни 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 „Правна“ 
Камелия Георгиева      -     Старши експерт в ГД КС 
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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 решение за 
изменение на разрешение, издадено на СД 
„БАЛАБАНОВИ И СИЕ - РАМБА” 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 град Ямбол след решения на 
Съвета за електронни медии. 
 

1.Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
СД „БАЛАБАНОВИ И СИЕ - РАМБА” 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 град Ямбол след решения на 
Съвета за електронни медии. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА” 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 град Силистра след решение 
на Съвета за електронни медии. 
 

2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА ЕВРОПА” 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 град Силистра след решение 
на Съвета за електронни медии. 
 

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 "ЧЕЧЕВ-ГЕОРГИ ЧЕЧЕВ". 
 
 
 
 

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 "ЧЕЧЕВ-ГЕОРГИ ЧЕЧЕВ". 
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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 
подвижна радиослужба - PMR, издадено на 
"ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ" ООД. 
 

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 
подвижна радиослужба - PMR, издадено на 
"ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ" ООД. 
 

5. 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 "ЕВРО 
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ " ООД. 
 

5. 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 "ЕВРО 
ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ " ООД. 
 

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  
"ГОЛДЪН СЕКЮРИТИ" 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  
"ГОЛДЪН СЕКЮРИТИ" ЕООД. 
 

  
 
 
РАЗДЕЛ Б 
 
 

  

1. Доклад относно Прозрачност на 
условията за ползване на планове с 
включени услуги с нулево тарифиране. 
 
 
 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД в 30-дневен срок от 
съобщаване на решението да допълни 
информацията относно тарифните планове 
за достъп до мобилен интернет с ограничен 
обем, при които националните MB към 
Facebook, FB Messenger и WhatsApp не 
изчерпват от включените национални MB 
на максимална скорост, като: 
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     1.1.1 Посочи в условията за ползване на 
страницата си в интернет изрично, дали 
видео услугите (video streaming/ видео 
стрийминг/ поточно видео, видео разговори) 
чрез/през Facebook, FB Messenger и 
WhatsApp са изключение от прилагането на 
допълнителния неограничен обем данни на 
максимална скорост (нулево тарифиране). 
 
     1.1.2 Публикува в условията за ползване 
на страницата си в интернет за всеки такъв 
план, при който са посочени специфични 
условия за достъп до съответни приложения 
през мобилен браузър, който използва 
технология за компресиране на данни, 
конкретни примери за най-популярните и 
най-използвани браузъри. 
 
     1.1.3 Информацията по т. 1.1.1 и т.1.1.2 
да се доведе до знанието на всички абонати 
на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД с 
действащи договори на такъв план.  
 
1.2 Задължава „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД да представи в 30-дневен срок от 
съобщаване на решението, доказателства за 
изпълнение на задълженията по т. 1.1. 
 
1.3 Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 
 

  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Доклад на работна група по заповед РД № 
07-459/20.06.2018 г. 
  
 
 
 
 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
на работна група по Заповед РД № 07-
459/20.06.2018 г. 
 
1.2 До 31.07.2018 г. да се извърши преглед 
на бюджета на КРС с оглед  провеждане на 
процедурата посочена във Вариант 1 с 
наличните средства по бюджета на КРС към 
посочената дата.  
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2. Доклад относно осъществяване на 
дейности по ефективно управление на 
радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно ефективно управление 
на радиочестотния спектър в обхват 
1800 MHz. 
 
2.2 Да се изпрати писмо до „Ти.ком” 
АД, съгласно приложението към 
доклада по т. 2.1, изменено съобразно 
дискусията по време на заседанието. 

 
 

  
 
 
 
 
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: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  
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