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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 
 

№ 40 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
3 октомври 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Никола Колев  - За 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” 
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 
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 
“МАЛТЕРИ СУФЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 
 

 
1. 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 
“МАЛТЕРИ СУФЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 
 

 
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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
EAД. 
 

 
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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА“ ЕАД на „РАДИО ЕКСПРЕС“ 
АД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА“ ЕАД на „РАДИО ЕКСПРЕС“ 
АД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно разходоориентираност на 
цени на нетрафични услуги за IP взаимно 
свързване. 
 

 
1.1. Комисията единодушно приема, че 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EАД не е доказало 
разходоориентираността на цените за 
услугите „VoIP порт (10 Mbit/s)” и „Линия 
за взаимно свързване до помещения на ОП 
– 10 Mbit/s”.  

 
1.2. Налага ценови ограничения на 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EАД, по отношение на 
следните услуги от типовото предложение 
за взаимно свързване: 
 

Услуга 
Еднократна 

цена за всяка 
заявка (лева) 

Месечн
а цена 
(лева) 

VoIP порт (10 
Mbit/s)  364 86 

Линия за 
взаимно 
свързване до 
помещения на 
ОП – 10 Mbit/s 

119 63 

 
Срокът на ценовите ограничения е шест 
месеца, считано от 01.11.2018 г., или до 
приемане на ново решение на КРС по чл. 
219 от ЗЕС преди изтичане на този период. 

 
1.3. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 

 
2. Доклад относно резултати от проверки. 
 

 
2.1. Комисията единодушно разгледа 
доклад относно резултати от проверки. 

2.2. Да се изпрати писмо за провеждането 
на среща. 

 
3. Доклад относно изготвяне на документация 
за „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за 
нуждите на Комисията за регулиране на 
съобщенията“. 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
проект на документация за открита 
процедура с предмет: „Доставка на 6 (шест) 
броя автомобили за нуждите на Комисията 
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за регулиране на съобщенията“. 
 
3.2. Да бъдат въведени данни за 
процедурата по т. 3.1 в Системата за 
случаен избор в АОП. 
 
3.3. В случай, че поръчката бъде избрана за 
контрол от АОП, проектът на 
документацията да бъде изпратен до АОП, 
съгласно чл. 122 от ППЗОП. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно изпълнение на Заповед № 
РД № 07- 545/28.09.2018 г. – изготвяне на 
обява за събиране на оферти по поръчка с 
предмет: „Профилактика на обекти на 
Комисията за регулиране на съобщенията”. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява обява 
за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Профилактика на 
обекти на Комисията за регулиране на 
съобщенията” по следните самостоятелно 
обособени позиции: 
 
Позиция I: Обект „Благоевград“; 
 
Позиция II: Обект „Тодорово“; 
 
Позиция IІІ: Обект „Пловдив“; 
 
Позиция IV: Обект „Черногорово“; 
 
Позиция V: Обект „Сталево“; 
 
Позиция VI: Обект „Варна“; 
 
Позиция VII: Обект „Разград“. 
 
1.2. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на КРС в интернет, 
раздел „Обяви/Покани”, в Регистъра на 
обществените поръчки в Агенцията по 
обществени поръчки, както и да бъде 
изпратена до дружествата, съгласно 
списъка, приложен към решението. 

1.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”.  
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2. Доклад относно изготвяне на документация 
по процедура с предмет: „Доставка на 
компютърна техника при следните 
самостоятелно обособени позиции: Позиция 
1: Доставка на настолни компютри; Позиция 
2: Доставка на технологични компютри; 
Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: 
Доставка на преносими компютри; Позиция 
5: Доставка на мултифункционални 
устройства; Позиция 6: Доставка на 
принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; 
Позиция 8: Доставка на сторидж” . 
 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 
проект на документация по процедура 
публично състезание с предмет: „Доставка 
на компютърна техника при следните 
самостоятелно обособени позиции:  

Позиция 1: Доставка на настолни 
компютри; 

Позиция 2: Доставка на технологични 
компютри; 

Позиция 3: Доставка на сървър; 

Позиция 4: Доставка на преносими 
компютри; 

Позиция 5: Доставка на 
мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; 

Позиция 7: Доставка на скенери; 

Позиция 8: Доставка на сторидж”. 

2.2. Да бъдат въведени данни за 
процедурата по т. 2.1. в Системата за 
случаен избор в АОП. 

2.3. В случай, че поръчката бъде избрана за 
контрол от АОП, проектът на 
документацията да бъде изпратен до АОП, 
съгласно чл. 122 от ППЗОП. 

 
3. Доклад относно провеждане на обществена 
поръчка с предмет: "Измерване на времето за 
пренасяне „от край до край” на единични 
вътрешни пощенски пратки с и без 
предимство и на пощенски колети в мрежата 
на оператора със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга през 2019 
г.". 

 
3.1. Комисията единодушно удължава 
обявения срок за представяне на оферти по 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка публично състезание с предмет: 
„Измерване на времето за пренасяне „от 
край до край” на единични вътрешни 
пощенски пратки с и без предимство и на 
пощенски колети в мрежата на оператора 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга през 2019 
г., до 16.10.2018 г. Отварянето на офертите, 
постъпили за участие в процедурата, да 
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бъде на 17.10.2018 г. 

 

3.2. Информацията относно удължаването 
на срока за получаване на оферти по 
поръчката да бъде публикувана в Профила 
на купувача на КРС в интернет, Раздел 
„Поръчки по реда на ЗОП-2018г.“ и в 
Регистъра за обществени поръчки в АОП. 

 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Никола Колев                               ____________ 
                                    (За Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 

4. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Антония Попова) 
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