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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 
 

№ 44 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
1 ноември 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Никола Колев  - За Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Константин Тилев                -          Член на КРС  
 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 
Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  
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Г-н Никола Колев – За 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 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 решениe 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 
"ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ЕООД. 
 

 
2. 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 
"ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ЕООД. 
 

 
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 “ЕсОЕс 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
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 
“ЕсОЕс СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на разрешениe на 
„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешениe 
на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
3009/21.09.2018 г. от  БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНО РАДИО. 
 

 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо вх. № 12-01-3009/21.09.2018 
г. от БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО 
РАДИО. 

 
2. Доклад относно стартиране на пазарни 
консултации във връзка с изпълнение на чл. 
172, ал.2 от Закона за електронните 
съобщения. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно стартиране на пазарни 
консултации във връзка с изпълнение на чл. 
172, ал.2 от Закона за електронните 
съобщения. 
 
2.2. Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 2.1. 
 

 
3. Доклад относно провеждане на  процедура 
публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 
мониторингова апаратура за Националната 
система за мониторинг на радиочестотния 
спектър”. 
 
 

 
3.1. Комисията разгледа доклад относно 
провеждане на процедура публично 
състезание с предмет: „Доставка на 
мониторингова апаратура за Националната 
система за мониторинг на радиочестотния 
спектър“. 
 
3.2. Докладът по т. 3.1. от работата на 
комисията по ЗОП, да бъде утвърден без 
допълнителни указания. 

 
4. Доклад относно определяне на 
специализирани комисии по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ във връзка с Общи условия на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 
 

 
4.1. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
4.1.1. Специализираната комисия по т. 4.1. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпили писма с вх. № 14-00-
1926/23.10.2018 г. и вх. № 14-00-
1945/24.10.2018 г. от „КиГ Унисат-ТВ“ 
ООД. 
 
4.2. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
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4.2.1. Специализираната комисия по т. 4.2. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1933/23.10.2018 г. от „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ 
ООД. 
 
4.3. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
4.3.1. Специализираната комисия по т. 4.3. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1936/23.10.2018 г. от „Вирджиния - Ер Ен“ 
ЕООД.  
 
4.4. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
4.4.1. Специализираната комисия по т. 4.4. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1938/24.10.2018 г. от „ЕЛИТКОМ“ ООД. 
 
4.5. Определя специализирана комисия в 
състав, съгласно Приложението към 
решението. 
 
4.5.1. Специализираната комисия по т. 4.5. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1939/24.10.2018 г. от „Трансвидеоком“ 
ООД. 
 
4.6. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
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4.6.1. Специализираната комисия по т. 4.6. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1940/24.10.2018 г. от „Нико Нет Ком“ 
ЕООД. 
 
4.7. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
4.7.1. Специализираната комисия по т. 4.7. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1941/24.10.2018 г. от „Цифрова кабелна 
корпорация“ ООД. 
 
4.8. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
4.8.1. Специализираната комисия по т. 4.8. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1950/25.10.2018 г. от „БО КАБЕЛ“ ООД. 
 
4.9. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
4.9.1. Специализираната комисия по т. 4.9. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо с вх. № 14-00-
1951/25.10.2018 г. от „ВИВА – Дочка 
Иванова“ ЕООД. 
 

 
5. Доклад относно Проект на тарифа за 
таксите по чл. 81, ал. 8 ЗЕСМФИ. 
 

 
5.1. Комисията единодушно приема Проект 
на постановление на Министерския съвет за 
приемане на Тарифа за таксите, които се 
събират от Комисията за регулиране на 
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съобщенията по реда на Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура, съгласно 
Приложението към решението, заедно с 
постъпилите становища по реда на чл. 34 от 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация. 
 
5.2. Проектът по т. 5.1., заедно с 
приложените към него документи, съгласно 
чл. 35 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация, да бъде изпратен за внасяне 
за разглеждане и приемане на заседание на 
Министерски съвет. 
 

 
6. Доклад относно покана за предоставяне на 
оферти за сключване на договори за 
фиксирани и мобилни телефонни услуги. 
 

 
6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно покана за предоставяне на 
оферти за сключване на договори за 
фиксирани и мобилни телефонни услуги. 

6.2. Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 6.1. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно приемане на Вътрешни 
правила за международната дейност и 
сътрудничество на Комисията за регулиране 
на съобщенията. 

 
1. Комисията единодушно приема 
Вътрешни правила за международната 
дейност и сътрудничество на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

 
2. Доклад относно заявление с вх. 08-01-
335Е/15.08.2018 г. за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на 
услугата „пощенски парични преводи”от 
„Весипей“ ЕООД. 

 
2. Точката се отлага. 
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3. Доклад относно отговор на писмо с вх. № 
02-00-47/24.10.2018 г.  
 
 

3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно отговор на писмо с вх. № 
02-00-47/24.10.2018г. 
 
3.2. Да бъдат предприети действията, 
съгласно предложенията в доклада по т. 3.1. 
 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Никола Колев                               ____________ 
                                    (За Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Антония Попова) 


	КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
	П Р О Т О К О Л


