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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 
 

№ 20 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
9 май 2019 година 

 
 
 
 

  
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев               - Зам. 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 Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на гласуване 

проекта на дневен ред. 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на заседанието. 

 
 

 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешениe 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, издаденo на СД “ПЕТОНИКА 
2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ". 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешениe 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, издаденo на СД 
“ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ". 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решения за 
прекратяване действието на разрешения 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, 
издадени съответно на „УЛТРАСТРОЙ” EООД, 
„ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД и „ВИА 
КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решения за 
прекратяване действието на разрешения 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, 
издадени съответно на „УЛТРАСТРОЙ” EООД, 
„ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД и „ВИА 
КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД. 

 
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 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" ЕAД. 
 

 
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 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" ЕAД. 
 

 
4. Обсъждане и приемане на решениe за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба, издадено на „ПОСОЛСТВО НА 
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ”. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба, издадено на „ПОСОЛСТВО НА 
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ”. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 

 
5. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
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радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез интегрирана мобилна 
спътникова система на ИНМАРСАТ ВЕНЧЪРС 
ЛИМИТИД. 
 

радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез интегрирана 
мобилна спътникова система на ИНМАРСАТ 
ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 

 
1. Доклад относно уточнения във връзка с 
процеса по изготвянето на регулаторни 
счетоводни отчети на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, 
съдържащи финансово-икономическа 
информация за 2018 г. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно уточнения във връзка с процеса по 
изготвянето на регулаторни счетоводни отчети 
на „А1 България“ ЕАД, съдържащи финансово-
икономическа информация за 2018 г.  
 
1.2. Да се изпрати писмо до „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД, „А1 

България” ЕАД и „Теленор България” ЕАД, 

приложено към доклада по т. 1.1. от решението 

с допълнение, съгласно указанията от 

заседанието. 

 
2. Доклад относно предложение за промени в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, изготвен от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.  
 

 
2.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което утвърждава допълнение в Списъка на 
населените места и селищни образувания, 
намиращи се в труднодостъпни райони, 
състоящо се във включване на село Тополница, 
община Дупница, област Кюстендил. 
 
2.2. Отказва да утвърди допълнение в Списъка 
на населените места и селищни образувания, 
намиращи се в труднодостъпни райони, 
състоящо се във включване на село 
Пелатиково, община Невестино, област 
Кюстендил. 
 

 
3. Доклад относно писмо вх. №12-01-
1454/24.04.2019 г. с искане за даване на 
задължителни указания по чл. 82 от ЗЕСМФИ. 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно Приложението към 
решението. 
 
3.2. Специализираната комисия по т. 3.1. да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура във връзка с постъпило искане 
вх. № 12-01-1454/24.04.2019 г. на „ОНЛАЙН 
ДИРЕКТ“ ЕООД. 
 

 
4. Доклад относно постъпило в Комисията за 
регулиране на съобщенията заявление с вх. № 
16-00-4/23.04.2019 г. по Закона за достъп до 
обществена информация. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение, с 
което отказва достъп до обществена 
информация, поискана със заявление вх. № 16-
00-4/23.04.2019 г., подадено от СНЦ „Български 
оператори радио и телевизия”. 
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5. Доклад относно обществено обсъждане на 
Проект на Актуализирана политика в областта на 
електронните съобщения на Република България 
2019-2022 г. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно обществено обсъждане на Проект на 
Актуализирана политика в областта на 
електронните съобщения на Република 
България 2019-2022 г. 
 
5.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
съгласно приложението към доклада по т. 5.1. 
от решението. 
 

 
6. Доклад относно изготвяне на документация за 
участие в процедура за събиране, разглеждане и 
оценяване на оферти с цел сключване на 
договори с предмет: „Застраховка на имущество и 
служители на КРС при пет самостоятелно 
обособени позиции”. 
 

 
6. Комисията единодушно одобрява обява за 
избор на изпълнител за сключване на договори 
с предмет: „Застраховка на имущество и 
служители на Комисията за регулиране на 
съобщенията при следните самостоятелно 
обособени позиции: 
 
Позиция 1. Пълно автокаско на 35 бр. МПС; 
Позиция 2. Застраховка на измервателна 
апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства 
и принадлежащи към тях компоненти, както и на 
допълнително монтирано оборудване на 9 броя 
специализирани автомобили, собственост на 
КРС; 
Позиция 3. Застраховане на сградите на КРС; 
Позиция 4. Групова застраховка „Злополука” на 
служители на КРС; 
Позиция 5. Застраховка “Гражданска 
отговорност” на 35 бр. МПС и застраховка 
„Злополука” на водача и пътниците в МПС”. 
 

 
7. Доклад относно изменение на разрешение, 
издадено на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и 
разрешение, издадено на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД. 

 
7. Комисията единодушно приема решения за 
изменение на разрешение издадено на 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и разрешение, 
издадено на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД. 
 

 
8. Доклад относно определяне на специализирана 
комисия по чл. 55 от ЗЕС по искане на "МОБИЛНИ 
АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ" АД. 
 

 
8.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно Приложението към 
решението. 
 
8.2. Специализираната комисия по т. 8.1. има за 
задача да проведе процедурата по чл. 55 от 
Закона за електронните съобщения по 
разглеждане на постъпило от страна на 
„МОБИЛНИ АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ” 
АД искане за оказване на съдействие за 
постигане на съгласие с „A1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
9. Доклад относно внесен от "БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД 
проект на изменение на Типово предложение за 
сключване на договор за взаимно свързване и 
поставяне на този проект на обществени 

 
9.1. Комисията единодушно приема проект на 
решение за одобрение на проект на изменение 
на типово предложение за взаимно свързване, 
представен от „Българска телекомуникационна 
компания" ЕАД с писмо с вх. № 04-04-
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консултации. 
 

63Е/05.04.2019 г., съгласно приложението към 
решението. 
 
9.1.1. Открива процедура на обществени 
консултации на проекта на решение по т. 9.1. 
Проектът на решение по т. 9.1. да се публикува 
на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет.  
 
 
9.1.2. Съобщение за откриване на процедурата 
за обществени консултации по т. 9.1.1. да се 
публикува в един национален ежедневник.  
 
9.1.3. Определя 14-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени 
консултации в национален ежедневник. В този 
срок заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по приетия 
проект.  
 

 
10. Доклад относно постъпили становища във 
връзка с искане за даване на задължителни 
указания по реда на Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 
 

 
10. Комисията единодушно приема за сведение 
доклад относно Решение № 131/28.03.2019 г. и 
Решение № 169/18.04.2019 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

 
 
 
 
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) 


