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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 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 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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” EАД. 
 

 
2. 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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” EАД. 
 

 
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 „СИЕН 99“ 
ЕООД. 
 

 
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 „СИЕН 99“ 
ЕООД. 
 

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 „ФРАПОРТ 
ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” 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 
„ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ 
МЕНИДЖМЪНТ” АД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 
1. Доклад относно изискване на информация, 
необходима за попълване на въпросници на 
ОЕРЕС.  
 
 

 
1.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което задължава предприятията, посочени в 
Приложение № 1 към решението, да 
предоставят информация, съобразно 
Приложение № 2 към решението, в срок до 15 
дни от получаване на решението. 
 
1.2. Задължава предприятията, посочени в 
Приложение № 3 към решението, да 
предоставят информация, съобразно 
Приложение № 4 към решението, в срок до 15 
дни от получаване на решението. 
 
1.3. Предприятията по т. 1.1. и 1.2. следва да 
посочат изрично и писмено коя част от 
предоставяната информация представлява 
търговска тайна. 
 
1.4. Разпорежда предварително изпълнение на 
решението. 
 

 
2. Доклад относно проект на писмо вх. № 12-01-
1159Е/13.03.2018 г. от „НЕТЕРА” ЕООД. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо вх. № 12-01-1159Е/13.03.2018 г. 
от „Нетера” ЕООД. 
 
2.2. Да се предприемат действията посочени в 
доклада по т. 2.1.  
 

 
3. Доклад относно изпълнение на Заповед РД № 
07-442/31.05.2018 г. 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема проект на 
решение за изменение на Технически 
изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова 
и съоръженията, свързани с тях, съгласно 
приложението към решението.  
 
3.2. Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 3.1. 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.  
 
3.3. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 3.1. в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 
 

 
4. Доклад относно предложение за начина на 
разпореждане с вещи, отнети в полза на 

 
4.1. Комисията единодушно приема доклад, с 
който се предлага безвъзмездно предоставяне 
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държавата по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
 
 
 

на МВР вещите, посочени в приложение № 1 
към доклада. 
 
4.2. Одобрява заявление с вх. № 03-03-
3/12.06.2018 г. от МВР.  
 
4.3. Определя комисия, която да предприеме 
необходимите действия по безвъзмездно 
предоставяне на вещите съгласно 
приложението към решението. 
 
4.4. Комисията по т. 4.3. следва да предприеме 
необходимите действия по предоставяне на 
вещите в съответствие с Наредбата. Работата 
на комисията следва да приключи в 1-месечен 
срок от датата на решението.  
 

 
5. Доклад относно писма с вх. № 04-04-129/2018 г. 
от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писма с вх. № 04-04-129/2018 г. от „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 
5.1.1. До „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да бъде 
изпратено писмото, приложено към доклада по 
т. 5.1. 
 
5.2. Задължава „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (А1), да 
измени Общите условия за взаимоотношенията 
между „А1 БЪЛГАРИЯ“ EАД и абонатите и 
потребителите на обществените мобилни 
наземни мрежи на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД по 
стандарти GSM, UMTS и LTЕ съобразно писмо 
на предприятието с вх. № 04-04-129/19.02.2018 
г. (изх. № 2069/19.02.2018 г.), като съобрази 
следните корекции в предложените текстове: 

1. Изменението на т. 58.к.1. следва да бъде не 
под формата на ново второ изречение, а с 
допълване на текста в т. 58.к.1.; 
2. В предложения от А1 текст за изменение на 
т. 58.л. „съответната/ите услугите по т. 58.д“ 
следва да бъде заменено с текста 
„съответната/ите услуга/и по т. 58.д.“. 

 
5.2.1. Задължава А1 да извърши изменението 
по т. 5.2. в едномесечен срок от съобщаването 
на решението. 
 
5.2.2. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 

 
6. Доклад относно писма с вх. № 12-01-1826/2018 
г. от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД и 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

 
6. Комисията единодушно приема за сведение 
доклад относно писма с вх. № 12-01-1826/2018 
г. от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД и 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 
1. Доклад относно писма на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД с вх. №№ 04-
04-300/26.07.2018 г. и 04-04-300Е/30.07.2018 г. 
 
 

 
1.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което прекратява процедурата по обществени 
консултации, открита с Решение № 
300/26.07.2018 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията. 
 
1.2. Приема проект на решение, с който се 
продължава и изменя задължението на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД да предлага на хора с 
увреждания, хора със специални социални 
нужди и на хора с ниски доходи ценови пакети, 
различни от предлаганите при обичайни 
търговски условия. 
 
1.3. Проектът на решение по т. 1.2. да се 
изпрати до сдруженията за защита на 
потребителите, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на 
икономиката и енергетиката, Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, до Министерството на труда и 
социалната политика. 
 

 
2. Доклад относно изготвен проект на методика за 
изменение на Методика за условията и реда за 
определяне, анализ и оценка на съответните 
пазари и критериите за определяне на 
предприятия със значително въздействие върху 
пазара, приета с Решение на КРС № 2076 от 
23.10.2012 г. 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно приема Проект на 
Решение за изменение и допълнение на 
Методика за условията и реда за определяне, 
анализ и оценка на съответните пазари и 
критериите за определяне на предприятията 
със значително въздействие върху пазара, 
съгласно приложението към решението. 
 
2.2. Проектът по т. 2.1. да бъде предоставен на 
Комисията за защита на конкуренцията за 
съгласуване. 
 

 
3. Доклад относно проект на постановление за 
приемане на Наредба за отговорността и 
прекратяването на дейността  на доставчиците на 
удостоверителни услуги. 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема проект на 
Постановление за приемане на Наредба за 
отговорността и прекратяването на дейността 
на доставчиците на удостоверителни услуги, 
ведно с постъпилите становища по реда на чл. 
34 от УПМСНА. 
 
3.2. Проектът по т. 3.1., 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. 
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4. Доклад относно писмо вх. № 14-00-837/2018 г. 
 

4. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо вх. № 14-00-837/2018 г. 

 
 
 
 
 
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: _________ 
         ( Антония Попова) 

 


