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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 
 

№ 13 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
29 март 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 
 
 
 
 
ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Константин Тилев                -           Член на КРС  
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Неда Койчева              - И.Д. Главен секретар на КРС 

и 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 „НЕТ 
ИС САТ“ ЕООД. 
 

1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение и допълнение на Разрешение на 
„НЕТ ИС САТ“ ЕООД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ОПЕРЕЙШЪН 
МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИЗ“ ООД  на „АЛПИК 
УИНД СЪРВИСИЗ” ЕАД. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ОПЕРЕЙШЪН 
МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИЗ“ ООД  на „АЛПИК 
УИНД СЪРВИСИЗ” ЕАД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на част от правата и задълженията 
по разрешениe за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър   от „ВТА” ООД на „ВТА СЕКЮРИТИ 
СЪРВИЗ” ЕООД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение за 
прехвърляне на част от правата и 
задълженията по разрешениe за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър   от „ВТА” ООД на „ВТА 
СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ” 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 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EAД. 
 

 
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 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EAД. 
 

 
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 „БАТ 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
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 „БАТ 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение за ползване на 

 
6. Комисията единодушно приема решение за 
издаване 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 на „ВАЗОВСКИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД. 
 

индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR на „ВАЗОВСКИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД. 
 

 
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 „ВТА–ВГ” 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 „ВТА–ВГ” ЕООД. 
 

 
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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

 
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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

 
 
9. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение  издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 
Велинград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
 
9. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение  издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 Велинград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно намерение за кандидатстване 
за компенсация на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната 
пощенска услуга за 2017 г. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно намерение за кандидатстване за 

компенсация на несправедливата финансова 

тежест от извършване на универсалната 

пощенска услуга за 2017 г.  

1.2. Да бъде изпратено писмо до „Български 

пощи” ЕАД, съгласно приложението към 

доклада по т. 1.1. 

 
2. Доклад относно обсъждане и приемане на 
финални доклади за изпълнение на договор № 
03-08-97/20.12.2016 г. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно обсъждане и приемане на финални 

доклади за изпълнение на договор № 03-08-
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 97/20.12.2016 г.  

2.2. Да бъдат предприети действията съгласно 

доклада по т.2.1. 

 
3. Доклад относно годишни доклади за 2017 г. до 
Европейската комисия и Агенцията на 
Европейския съюз за мрежова и информационна 
сигурност съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 910/2014. 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема доклад 
относно изпращане на годишни доклади за 2017 
г. до Европейската комисия и Агенцията на 
Европейския съюз за мрежова и 
информационна сигурност съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014. 
 
3.2. Да бъдат предприети действията, съгласно 
предложението в доклада по т. 3.1. 
 

 
4. Доклад относно изпълнение на раздел А, т. III, 2 
и раздел Б, т. 5 от Процедурата за издаване на 
акт за установяване на публично държавно 
вземане и изпълнение на влезли в сила актове за 
публично държавно вземане и влезли в сила 
наказателни постановления. 
 

 
4. Комисията единодушно приема за сведение 
доклад относно изпълнение на раздел А, т. III, 2 
и раздел Б, т. 5 от Процедурата за издаване на 
акт за установяване на публично държавно 
вземане и изпълнение на влезли в сила актове 
за публично държавно вземане и влезли в сила 
наказателни постановления. 
 

 
5. Доклад относно приключване на процедура  по 
реда на чл. 32 от УПМСНА относно проект на 
решение за одобрение на международно 
споразумение с Република Кипър. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно приключване на процедура по реда на 
чл. 32 от УПМСНА относно проект на решение 
за одобрение на международно споразумение с 
Република Кипър. 
 
5.1.1. Приема проект на Решение за одобрение 
на „Международно споразумение между 
Комисията за регулиране на съобщенията на 
Република България и Министерството на 
транспорта, комуникациите и труда на 
Република Кипър относно включване на 
територии в зоната на обслужване на 
спътниковите мрежи, работещи в 
радиочестотните ленти, регулирани от 
Приложение 30Б на Радиорегламента“, ведно с 
постъпилите становища по чл. 34 от УПМСНА, 
съгласно Приложението. 
 
5.1.2. Проектът по т. 5.1.1., заедно с 
приложените към него документи, съгласно 
разпоредбата на чл. 35 от УПМСНА, да бъде 
изпратен за внасяне за разглеждане и 
приемане на заседание на Министерския съвет.  
 

 
6. Доклад относно приключване на процедура  по 
реда на чл. 32 от УПМСНА относно проект на 
решение за одобрение на международно 
споразумение с Република Армения. 
 

 
6.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно приключване на процедура по реда на 
чл. 32 от УПМСНА относно проект на решение 
за одобрение на международно споразумение с 
Република Армения. 
 
6.1.1. Приема проект на Решение за одобрение 
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на „Международно споразумение между 
Комисията за регулиране на съобщенията на 
Република България и Министерството на 
транспорта, комуникациите и информационните 
технологии на Република Армения относно 
взаимно включване на техните територии в 
зоните на обслужване на спътниковите им 
мрежи, работещи в плановите радиочестотни 
ленти, регулирани от Приложение 30Б на 
Радиорегламента“, ведно с постъпилите 
становища по чл. 34 от УПМСНА, съгласно 
Приложението. 
 
6.1.2. Проектът по т. 6.1.1., заедно с 
приложените към него документи, съгласно 
разпоредбата на чл. 35 от УПМСНА, да бъде 
изпратен за внасяне за разглеждане и 
приемане на заседание на Министерския съвет. 
 

 
7. Доклад относно проект на Наредба за 
отговорността и прекратяването на дейността  на 
доставчиците на удостоверителни услуги и 
частична предварителна оценка на въздействието 
на акта. 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно проект на Наредба за отговорността и 
прекратяването на дейността на доставчиците 
на удостоверителни услуги и частична 
предварителна оценка на въздействието на 
акта. 
 
7.2. Документите по т. 7.1. да бъдат изпратени 
за съгласуване от дирекция „Модернизация на 
администрацията” на Министерски съвет. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
1. Доклад относно профил на България към 
главата за телекомуникациите в „Индекс за 
навлизането на цифровите технологии в 
икономиката и обществото и Доклад, 2018 г.”, 
изготвен от Европейската комисия. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно профил на България към главата за 

телекомуникациите в „Индекс за навлизането на 

цифровите технологии в икономиката и 

обществото и Доклад, 2018 г.”, изготвен от 

Европейската комисия. 

1.2. Да се предприемат действията, съгласно 
предложението по т. 2. в доклада по т. 1.1. 
 

 
2. Доклад относно проведени контролни 
измервания. 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно приема за сведение 
доклад относно проведени контролни 
измервания от Главна дирекция „Контрол на 
съобщенията“ в КРС. 
 
2.2. Да бъдат продължени контролните 
измервания, като паралелно се извършват и 
измервания съгласно направената дискусия на 
заседанието.  
 
2.3. Да бъде изпратено писмо до 
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Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
след анализ на резултатите от измерванията по 
т. 2.1. и т. 2.2.  
 

 
3. Доклад относно постъпило заявление вх. № 08-
01-579/05.12.2017 г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпило заявление вх. № 08-01-
579/05.12.2017 г. от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 
3.2. Предоставя за временно ползване на 

„Мобилтел” ЕАД индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър от 

2x15 MHz в обхват 2 GHz, като му издава 

временно разрешение. 

3.2.1. Радиочестотният спектър по т. 3.2. се 

предоставя за ползване за периода от 

01.08.2018 г. до 31.12.2018 г.  

3.2.2. Определя еднократна административна 

такса за издаването на временното разрешение 

по т. 3.2. 

3.3. Предоставя за временно ползване на 

„Мобилтел” ЕАД индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър от 

2х40 MHz в обхват 2,6 GHz, като му издава 

временно разрешение. 

3.3.1. Радиочестотният спектър по т. 3.3. се 

предоставя за ползване за периода от 

01.04.2018 г. до 01.10.2018 г. 

3.3.2. Определя еднократна административна 

такса за издаването на временното разрешение 

по т.3.3.  

 
 
4. Доклад относно постъпили писма с вх. № 12-01-
3365Е/02.11.2017 г. и № 12-01-89Е/16.01.2018 г. 
 

 
 
4.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпили писма с вх. №№ 12-01-
3365Е/02.11.2017 г. и 12-01-89Е/16.01.2018 г.  
 
4.2. До „РТЕ НЕТ“ ООД да бъде изпратено 
писмото, приложено към доклада по т. 4.1. 
 

 
5. Доклад относно проведена среща на 23 март с 
представители на сектора и браншови 
организации. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно проведена среща на 23 март 2018 г. 
 
5.2. Да бъде изпратено писмо до 
организациите, съгласно предложението в 
доклада по т. 5.1. 
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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) 
 
 
 
 

        Протоколирал: _________ 
          ( Антония Попова) 


