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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред и допълнителна точка. 
 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседаниетo и допълнителната точка да бъдe включена за разглеждане. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
 
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
2. 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 
„МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП – НОВИ 
ИСКЪР” ЕООД. 

                                                                                                                                                                                                                             
2. 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 
„МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП – НОВИ 
ИСКЪР” ЕООД. 

 
3. 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. 

 
3. 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. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” ЕООД след проведен от Съвета 
за електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Кърджали. 

4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” ЕООД след проведен от Съвета 
за електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Кърджали. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения на "ИНСПАЙЪР 
КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения на "ИНСПАЙЪР 
КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. 

 
 
 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно събиране на информация 
за развитието на широколентовия достъп до 
интернет в България към 01.07.2019 г. 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава предприятията, 
посочени в Приложение № I към решението, 
да предоставят на Комисията за регулиране 
на съобщенията информацията, съгласно 
Приложение № II към решението.  
 
1.2 Информацията по т. 1.1 трябва да бъде 
актуална към 01.07.2019 г.  
 
1.3 Информацията по т. 1.1 следва да бъде 
предоставена в Комисията за регулиране на 
съобщенията в срок до 10.09.2019 г. по един 
от следните три начина: чрез електронния 
портал на комисията; или на хартиен 
носител и по електронна поща; или на 
електронен носител.  
 
1.4 Предприятията по т. 1.1 следва изрично 
и писмено да определят за всеки отделен 
случай коя част от предоставяната 
информация представлява търговска тайна.  
 
1.5 Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
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2. Доклад относно откриване на процедура 
по обществено обсъждане на проект на 
постановление за изменение и допълнение на 
Тарифата за таксите, които се събират от 
Комисията за регулиране на съобщенията по 
Закона за електронните съобщения. 

2.1 Комисията единодушно приема проект 
на Постановление за изменение и 
допълнение на Тарифата за таксите, които 
се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения, приета с Постановление № 374 
на Министерския съвет от 29.12.2011 г. 
(Обн. ДВ. бр. 107 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. 
бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 
2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 2015 г. изм. 
и доп. ДВ, бр. 7 от 2016 г. изм. и доп. ДВ, 
бр. 3 от 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 
2018 г.).  
 
2.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 
2.1, оценката на въздействие и становището 
на администрацията на Министерския съвет 
да се публикуват на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет. Съобщение за откриване на 
процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  
 
2.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 2.1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
14/03.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс. 

 
3.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Бяла, област Русе, 
включително свободни радиочестоти, 
допустими мощности на излъчване, 
възможни точки на излъчване, както и друга 
необходима техническа информация, 
съгласно Приложение 1 към решението.  
 
3.2 Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
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чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 3.1, съгласно Приложение 2 към 
решението по т.3.1. 
 
3.3 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Левски, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
Приложение 1 към решението. 
 
3.4 Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 3.3, съгласно Приложение 2 към 
решението по т. 3.3. 
 
3.5 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Свищов, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
Приложение 1 към решението. 
 
3.6 Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
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чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 3.5, съгласно Приложение 2 към 
решението по т. 3.5. 

 
4. Доклад относно постъпили в Комисията за 
регулиране на съобщенията  заявление с вх. 
№ 18-00-37/13.03.2019 г. и технически 
характеристики с вх. № 18-00-37/04.06.2019 
г. от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 
ООД. 

 
4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно заявление с вх. № 18-00-
37/13.03.2019 г. и технически 
характеристики с вх. № 18-00-37/04.06.2019 
г. от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 
ООД.  
 
4.2 До „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 
ООД и ФОНДАЦИЯ „РАДИО НОВА 
ЕВРОПА” да бъдат изпратени писмата, 
приложени към доклада по т. 4.1. 

 
5. Доклад относно Въпросник относно 
киберсигурност на 5G мрежите. 

 
5.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава „А1 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и 
„БУЛСАТКОМ“ ЕАД да предоставят 
информация като попълнят въпросника – 
приложение към решението.  
 
5.2 Информацията по т. 5.1 следва да бъде 
изпратена на Комисията за регулиране на 
съобщенията на електронен носител в срок 
до 23 август 2019 г. 
 
5.3 Предприятията следва да посочат 
изрично и писмено коя част от 
предоставяната информация представлява 
търговска тайна. 
 
5.4 Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 

 
6. Доклад относно постъпило заявление за 
достъп до обществена информация с вх. № 
16-00-5/17.07.2019 г. 

 
6.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя пълен достъп 
до обществена информация поискана със 
заявление вх. № 16-00-5/17.07.2019 г., 
съгласно приложението към решението.  
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6.2 Исканата информацията да бъде 
предоставена на адрес на електронната 
поща, посочена от заявителя.  
 
6.3 За предоставянето на исканата 
информация  по електронен път не се 
заплащат разходи. 

 
7. Доклад относно „Откриване на обществена 
поръчка с предмет: „Охранителни дейности и 
техническо обслужване на охранителни 
системи в обекти на Комисия за регулиране 
на съобщенията с 14 обособени позиции“. 

 
7.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което oткрива процедура 
публично състезание по реда на Закона за 
обществените поръчки с предмет: 
„Охранителни дейности и техническо 
обслужване на охранителни системи в 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията с 14 обособени позиции: 
 
Обособена позиция № 1: 24-часова 
въоръжена физическа охрана на сградата на 
Комисия за регулиране на съобщенията на 
ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, гр. София. 
 
Обособена позиция № 2: Охранителни 
дейности и техническо обслужване на 
сигнално-охранителна техника и системи за 
пожароизвестяване на недвижими обекти на 
Комисия за регулиране на съобщенията в  
гр. София: 
2.1. 24-часова охрана с технически средства 
и техническо обслужване на охранителни 
системи на обект „Стационарна станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в гр. София, Западен район, 
парк „Христо Смирненски”, м. Голяма 
Коньовица; 
2.2. 24-часова охрана с технически средства 
и техническо обслужване на охранителни 
системи на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в с. Локорско, район Нови 
Искър, Столична община;  
2.3. Техническо обслужване на система за 
пожароизвестяване на работни помещения 
на Комисия за регулиране на съобщенията, 
находящи се в гр. София, бул. „Шипченски 
проход” № 69.              
2.4. Техническо обслужване на система за 
пожароизвестяване в сградата на Комисия 
за регулиране на съобщенията в гр. София, 
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ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 
 
Обособена позиция № 3: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Дистанционно-управляема  
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се до с. 
Брястовец, обл. Бургас;   
 
Обособена позиция № 4: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се в гр. 
Благоевград; 
 
Обособена позиция № 5: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се в  гр. 
Видин; 
 
Обособена позиция № 6: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се до с. 
Сталево, общ. Димитровград;  
 
Обособена позиция № 7: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се до с. 
Ботево, обл. Ямбол; 
 
Обособена позиция № 8: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находящи се до 
с.Черногорово, обл. Пазарджик:  
8.1. Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
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радиочестотния спектър”; 
8.2. Трафопост към Дистанционно-
управляема необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър; 
 
Обособена позиция № 9: 24-часова охрана с 
технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находящи се в гр. Пловдив, 
обл. Пловдив: 
9.1. Работни помещения на Териториално 
звено „Пловдив”; 
9.2. Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър. 
 
Обособена позиция № 10: 24-часова охрана 
с технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находящи се в гр. Варна, обл. 
Варна: 
10.1. Работни помещения на Териториално 
звено „Варна”; 
10.2. Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находяща се в гр. 
Варна, местност “Джанавара”; 
 
Обособена позиция № 11: 24-часова охрана 
с технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Работни помещения на 
Териториално звено „В. Търново”, находящ 
се в гр. Велико Търново; 
 
Обособена позиция № 12: 24-часова охрана 
с технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията в гр. Враца: 
12.1. Работни помещения на Териториално 
звено „Враца”; 
12.2. Гараж за паркинг на служебни 
автомобили; 
12.3. Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър. 
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Обособена позиция № 13: 24-часова охрана 
с технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обект „Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”, находящ се в с. 
Радинград, обл. Разград”; 
 
Обособена позиция № 14: 24-часова охрана 
с технически средства и техническо 
обслужване на охранителни системи на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията, находящи се в с. Тодорово, 
обл. Плевен”: 
14.1. Дистанционно-управляема 
необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър; 
14.2. Трафопост към Дистанционно-
управляема необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”. 
 
7.2 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 7.1. 
 
7.3 Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 
 
7.4 Обявлението, решението за откриване на 
процедурата и документацията за участие в 
процедурата да бъдат публикувани в 
Профила на купувача на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията. 
 

 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 

 

 
1.Доклад относно писма вх. №№ 14-00-
1200/26.07.2019 г. 14-00-1201/26.07.2019 г. с 
искания за даване на задължителни указания 
по чл. 82 от ЗЕСМФИ на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно Приложението 
към решението. 
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1.2 Специализираната комисия по т. 1.1 да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпили искания с вх. №№ 14-00-
1200/26.07.2019 г. на „НЕТ 1“ ЕООД и 14-
00-1201/26.07.2019 г. на „КОМНЕТ 
СОФИЯ“ ЕАД.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                               ___________ 
                                               (Зам. Председател на КРС) 
 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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