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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 
 

№ 23 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
4 юни 2020 година 

 
 
 
 

  
ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Кристина Хитрова  - Зам.-Председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Анна Хаджиева  - Член на КРС 
Ердинч Хайрула - Член на КРС  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
 
Тинка Капитанова  - за Главен секретар на КРС,  

съгласно заповед № РД-07-111/01.06.2020 г. 
и Главен директор ГД МКС 

Пеньо Пенев   - Директор на дирекция „Правна”, 
Антония Попова   - Младши експерт в дирекция ФАД  
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Г-н Иван Димитров – 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 
заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решениe 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 
"СОД ВАРНА" АД. 

 
1. 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 "СОД ВАРНА" АД. 

 
2. 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 
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР. 

 
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 
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР. 

 
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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
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4. Обсъждане и приемане на решения за 
издаване на две временни разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

4. Комисията единодушно приема решения 
за издаване на две временни разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

 
5. Обсъждане и приемане на решения за 
издаване на разрешение на „РЕЗОНАНС” 
ЕООД след проведен от Съвета за електронни 
медии  конкурс по реда на Закона за радиото 
и телевизията за територията на град Свищов 
и прекратяване на разрешение № 00384-
02/13.10.2011 г., издадено на „РЕЗОНАНС” 
ЕООД за град Свищов. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решения 
за издаване на разрешение на „РЕЗОНАНС” 
ЕООД след проведен от Съвета за 
електронни медии  конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Свищов и прекратяване 
на разрешение № 00384-02/13.10.2011 г., 
издадено на „РЕЗОНАНС” ЕООД за град 
Свищов. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно участие на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 50-та Генерална 
асамблея на Групата на независимите 
регулатори (IRG) и 43-то Пленарно заседание 
на Съвета на регулаторите на Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (BEREC) и 
Пленарно заседание на Управителния съвет 
на Службата на BEREC. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно участие на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 50-та 
Генерална асамблея на Групата на 
независимите регулатори (IRG) и 43-то 
Пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на Органа на европейските 
регулатори в областта на електронните 
съобщения (BEREC) и Пленарно заседание 
на Управителния съвет на Службата на 
BEREC. 
 
1.1.1. Приема позиция на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 50-та 
Генерална асамблея на IRG и 43-то 
Пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на BEREC и Пленарно 
заседание на Управителния съвет на 
Службата на BEREC, съгласно доклада по 
т. 1.1. 

 
 
2. Доклад относно писмо с вх. № 04-01-
1296/23.04.2020 г. с искане за произнасяне по 
Закона за пощенските услуги. 

 
2. Комисията единодушно приема решение, 
с което дава задължителни указания на 
„Спиди“ АД за изплащане на обезщетение 
за липсващо съдържание в пратката с 
„обявена стойност” на госпожа Д. Б. 
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3. Доклад относно искане на „НЕТ АЙ ПИ“ 
ООД за решаване на спор от Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

3. Комисията единодушно приема решение, 
с което отказва да разгледа по същество 
искане с вх. № 12-03-41/18.05.2020 г. на 
„Нет Ай Пи“ ООД за решаване на спор 
поради недопустимост. 

4. Доклад относно писмо с вх. № 04-01-
269/05.03.2020 г. с искане за произнасяне по 
Закона за пощенските услуги. 
 

4. Комисията единодушно приема решение, 
с което приема становище по спора между 
г-н Б. Я. и „СПИДИ” АД, съгласно 
Приложението към решението. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно Годишен доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на Годишен доклад 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2019 г. по Закона за 
електронните съобщения. 
 
1.1.1. Проектът на доклада по т. 1.1. да бъде 
изпратен в Комисията за защита на 
конкуренцията за изразяване на становище 
в 14-дневен срок от получаването на същия.  
 

 
2. Доклад относно откриване на открити 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки с предмет: „Изграждане на 
механизъм за измерване и наблюдение на 
параметрите за качество на услугата за 
достъп до интернет“ и предмет „Развитие на 
информационна система „Лицензиране и 
регистри” на Комисия за регулиране на 
съобщенията в съответствие с принципите на 
електронното управление. 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка  с предмет: „Изграждане на 
механизъм за измерване и наблюдение на 
параметрите за качество на услугата за 
достъп до интернет“. 
 
2.1.1. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 1. от 
решението. 
 
2.1.2. Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
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2.1.3. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
2.1.4. Действията по т. 1-4 от решението да 
бъдат извършени в случай, че процедурата 
по т. 1 не бъде избрана за контрол чрез 
случаен избор по реда на чл. 232 от ЗОП.  
 
2.2. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Развитие на 
информационна система "Лицензиране и 
регистри" на Комисията за регулиране на 
съобщенията в съответствие с принципите 
на електронното управление“. 
 
2.2.1. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 1 от 
решението. 
 
2.2.2. Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
 
2.2.3. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
2.2.4. Действията по т. 1-4 от решението да 
бъдат извършени в случай, че процедурата 
по т. 1 не бъде избрана за контрол чрез 
случаен избор по реда на чл. 232 от ЗОП. 
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3. Доклад относно oткриване на откритa 
процедурa за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Изграждане на 
инструмент за сравнение на тарифи на 
електронни съобщителни услуги“. 

3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Изграждане на 
инструмент за сравнение на тарифи на 
електронни съобщителни услуги“. 
 
3.1.1. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 1 от 
решението. 
 
3.1.2. Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
 
3.1.3. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
3.1.4. Действията по т. 1 – 4 от решението 
да бъдат извършени след приключване на 
съгласувателната процедура с Държавна 
агенция електронно управление и в случай, 
че процедурата по т. 1 не бъде избрана за 
контрол чрез случаен избор по реда на чл. 
232 от ЗОП.  
 

 
4. Доклад относно изготвяне на 
документация за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Хигиенно и санитарно 
обслужване в сградите на Комисията за 
регулиране на съобщенията в гр. София”. 

 
4.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което одобрява доклад относно 
обява за събиране на оферти по поръчка с 
предмет: „Извършване на хигиенно и 
санитарно обслужване на сградния фонд на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
гр. София”. 
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4.1.1. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача в интернет 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията и на Портала за обществени 
поръчки. 

 
4.1.2. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”. 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Кристина Хитрова                               ____________ 
                          (Зам -Председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Анна Хаджиева                             ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Ердинч Хайрула                            ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 
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