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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 
заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. 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 
„ПАРАДОКС” ЕООД. 
 

 
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 „ПАРАДОКС” ЕООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ДАРИК РАДИО” АД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на 
Република България след решение на Съвета 
за електронни медии. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ДАРИК РАДИО” АД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на 
Република България след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ” ЕООД 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на гр. Шумен след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ” 
ЕООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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4. 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. 
 

4. 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. 
 

 
5. 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. 

 
5. 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. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно резултати от проверка на 
внесените коригирани регулаторни 
счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2017 г. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно резултати от проверка на 
внесените коригирани регулаторни 
счетоводни отчети на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 
отчетната 2017 г. 
 
1.2. Да се изпрати уведомително писмо до 
„Българска телекомуникационна компания” 
ЕАД относно съответствието на 
коригираните регулаторни счетоводни 
отчети за 2017 финансова година с 
изискванията на регулатора, приложено към 
доклада по т. 1.1. от решението. 
 

 
2. Доклад относно дейности, свързани с 
провеждането на Световната конференция по 
радиосъобщения (WRC-19). 

 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно дейности, свързани с 
провеждането на Световната конференция 
по радиосъобщения (WRC-19). 
 
2.2. До Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията да бъде изпратено писмо, 
съгласно приложението към доклада по т. 
2.1. 
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3. Доклад относно писма с вх. №№ 12-01-
3143/10.04.2019 г. и 12-01-3153/10.04.2019 г. 
от „БАЛКАНСАТ” ЕООД. 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпили писма с вх. №№ 
12-01-3143/10.04.2019 г. и 12-01-
3153/10.04.2019 г. от „БАЛКАНСАТ” 
ЕООД. 
 
3.2. Да бъдe изпратено писмо съгласно, 
приложението към доклада по т. 3.1. от 
решението. 
 

 
4. Доклад относно писма с вх. № 12-01-
1559/22.05.2019 г. и № 12-01-1577/27.05.2019 
г. от „БАЛКАНСАТ“ ЕООД. 

 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писма с вх. № 12-01-
1559/22.05.2019 г. и № 12-01-
1577/27.05.2019 г. от „БАЛКАНСАТ“ 
ЕООД.  
 
4.2. Да бъдe изпратено писмо съгласно, 
приложението към доклада по т. 4.1. от 
решението. 
 

 
5. Доклад относно изготвяне на покана за 
провеждане на процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет: 
„Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в 
Комисията за регулиране на съобщенията 
програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager 
и ICS Map Server”. 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
покана за избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: 
„Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в 
Комисията за регулиране на съобщенията 
програмен пакет – ICS Telecom, ICS 
Manager и ICS Map Server”. 
 
5.2. Поканата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет, 
Раздел „Обяви/Покани”, както и да бъде 
изпратена до дружеството „Телком 
Инженеринг” ООД. 
 

 
6. Доклад относно избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Доставка 
на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) 
чрез карти за безналично плащане за 
автомобилите на Комисията за регулиране на 
съобщенията”. 

 
6.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което обявява следното 
класиране на участниците в открита 
процедура публично състезание с предмет:  
„Доставка на горива (бензин А-95Н и 
дизелово гориво) чрез карти за безналично 
плащане за автомобилите на Комисията за 
регулиране на съобщенията ": 
 
1. „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – с 
предложена търговска отстъпка в размер на 
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3%  от официално обявените цени в 
бензиностанциите на участника; 
 
2. „ПЕТРОЛ” АД - с предложена търговска 
отстъпка в размер на 2,5% от официално 
обявените цени в бензиностанциите на 
участника. 
 
6.1.2. Определя „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД за изпълнител в открита процедура с 
предмет: „Доставка на горива (бензин А-
95Н и дизелово гориво) чрез карти за 
безналично плащане за автомобилите на 
Комисията за регулиране на съобщенията”. 
 
6.1.3. Участникът, определен за изпълнител 
на обществената поръчка, при сключване на 
договора да представи гаранция за 
изпълнение в размер на 3 200 (три хиляди и 
двеста) лв., представляваща 2% от 
максимално допустимата стойност на 
договора (160 000 лв.). 
 
6.1.4. Отстранява участника „Вестранс“ 
ООД от участие в процедурата с предмет 
публично състезание с предмет: „Доставка 
на горива (бензин А-95Н и дизелово 
гориво) чрез карти за безналично плащане 
за автомобилите на Комисията за 
регулиране на съобщенията ". 
 
6.1.5. Електронната преписка в „Профила 
на купувача” по обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на горива (бензин А-
95Н и дизелово гориво) чрез карти за 
безналично плащане за автомобилите на 
Комисията за регулиране на съобщенията " 
е на следния електронен адрес:  
https://crc.bg/bg/statii/1659/dokumentaciq-za-
uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-
predmet-dostavka-na-goriva-benzin-a-95-n-i-
dizelovo-gorivo-chrez-karti-za-beznalichno-
plashtane-za-avtomobilite-na-komisiqta-za-
regulirane-na-syobshteniqta 
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7. Доклад относно заявление с вх. № 08-01-
245Е/13.05.2019 г. от „ДИГИТАЛНО АУДИО 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

7. Комисията единодушно приема решение, 
с което спира административното 
производство по заявление № 08-01-
245Е/13.05.2019 г. подадено от 
„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно цифрово радиоразпръскване (T-
DAB+) с териториален обхват гр. София. 
 

 
8. Доклад относно избор на изпълнител на 
поръчка с предмет: „Предоставяне на 
интернет услуги за нуждите на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 

 
8.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпили оферти за избор 
на изпълнител с оглед сключване на 
договор с предмет: „Предоставяне на 
интернет услуги за нуждите на Комисията 
за регулиране на съобщенията”. 
 
8.2. Да бъде сключен договор с „А1 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД за срок от 24 месеца с 
предмет „Предоставяне на интернет услуги 
за нуждите на КРС”. 
 

 
9. Доклад относно въпросник на ОЕРЕС за 
националното прилагане на Регламент (ЕС) 
2015/2120. 
 

 
9.1. Комисията единодушно приема доклад 
относно постъпил вътрешен въпросник на 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения 
(ОЕРЕС) за националното прилагане на  
Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 
9.2. Въпросникът по т.9.1. да се изпрати по 
електронна поща на работната група за 
мрежовата неутралност към ОЕРЕС. 
 

 
10. Доклад относно обединяване на 
процедури по чл. 82 от ЗЕСМФИ. 

 
10. Комисията единодушно приема 
решение, с което исканията за даване на 
задължителни указания с вх.  № 12-01-
1187/21.03.2019 г. от  „МУЛТИМЕДИА-БГ“ 
ЕООД, „ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ“ ООД, 
„КРАКРА“ АД, „ОПТИЛАН“ ЕООД, 
„КАБЕЛ САТ-ЗАПАД“ ООД, „ВАЙТЪЛ-И“ 
ЕООД, „НЕТ ПЛЮС-ПЕТРИЧ“ООД, 
„КЕЙБЪЛ КОМ-ХОЛДИНГ“ ООД, 
„ПЕРНИК ЛАН“ ООД и „АЙ ТИ МАНИЯ“ 
ЕООД, вх. № 12-01-1187/28.03.2019 г. от 
„КОРЕС НЕТУЪРКС” ЕООД и „К.Б.А. 
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ИМОТИ” ЕООД, вх. № 12-01-
1187/29.03.2019 г. от „НИКНЕЙМ НЕТ“ 
ООД и вх. № 12-01-1454/24.04.2019 г. от 
„ОНЛАЙН ДИРЕКТ“ ЕООД се обединяват 
за разглеждане в една процедура от 
специализираната комисия, определена с 
Решение №131/28.03.2019 г., Решение № 
169/18.04.2019 г. и Решение № 
188/09.05.2019 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 

 
11. Доклад относно становище от Комисията 
за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество в рамките на междуведомственото 
съгласуване по реда на чл. 32, ал. 1 от 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация на проект 
на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за електронните съобщения, 
изпратено с писмо вх. № 03-07-70/17.05.2019 
г. 

 
11.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно становище от Комисията за 
противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото 
имущество в рамките на 
междуведомственото съгласуване по реда 
на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата 
администрация на проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
електронните съобщения, изпратено с 
писмо вх. № 03-07-70/17.05.2019 г. 
 
11.2. Да се изпрати до Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията писмото, приложено към 
доклада по т. 11.1. от решението. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Проект на Годишен доклад на Комисия за 
регулиране на съобщенията за 2018 г. 
 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проект на Годишен доклад 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията за 2018 г. по Закона за 
електронните съобщения. 
 
1.2. 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. 
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2. Доклад относно участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията в 46-та Генерална 
асамблея на IRG и 39-то пленарно заседание 
на Съвета на регулаторите на BEREC и 
пленарно заседание на Управителния съвет 
на Службата на BEREC. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията в 46-та 
Генерална асамблея на IRG и 39-то 
пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на BEREC и пленарно 
заседание на Управителния съвет на 
Службата на BEREC. 
 
2.2. Одобрява позиция за участие на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
46-та Генерална асамблея на IRG, на 39-то 
пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на ОЕРЕС и пленарно 
заседание на Управителния съвет на 
Службата на ОЕРЕС. 
 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
1554/21.05.2019 г. от „Еконт експрес“ ООД 
относно услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга. 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 12-01-
1554/21.05.2019 г. от „Еконт експрес“ ООД 
относно услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга.  
 
3.2. Да се изпрати писмо до „Еконт 
експрес“ ООД, съгласно приложението към 
доклада по т. 3.1. от решението. 
 

 
4. Доклад относно предложения на „Еконт 
Експрес“ ООД и “Спиди“ АД за промени в 
проект на закон за изменение и допълнение 
на Закона за пощенските услуги (ЗИД на 
ЗПУ), внесен за обсъждане в Народното 
събрание. 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява  
доклад относно предложения на „Еконт 
Експрес“ ООД и “Спиди“ АД за промени в 
проект на закон за изменение и допълнение 
на Закона за пощенските услуги (ЗИД на 
ЗПУ), внесен за обсъждане в Народното 
събрание. 
 
4.2. Да се изпрати писмо до Народното 
събрание, съгласно приложението към 
доклада по т. 4.1. от решението, изменено в 
съответствие с указанията от заседанието. 
Писмото да се изпрати с копие до 
министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, „Еконт Експрес“ ООД и 
“Спиди“ АД. 
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5. Доклад относно изготвяне на документация 
за открита процедура с предмет „Доставка на 
измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 
измервателна апаратура за станции за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на 
спектрални анализатори“. 

 
5.1. Точката се отлага.  

 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (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) 
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