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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 

заседаниетo. 

 

 

 

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 чрез електронна 

съобщителна мрежа от неподвижна-

спътникова радиослужба на „МАТРИКС 

АНТЕНА СИСТЕМС ” ЕООД. 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на разрешение  за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа от неподвижна-

спътникова радиослужба на „МАТРИКС 

АНТЕНА СИСТЕМС ” ЕООД. 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване действието 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 „ПИМК” 

ООД. 

                                                                                                                                                                                                                              

2. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване действието 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 „ПИМК” 

ООД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на СД 

„КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ-

РАМБА“ 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 град 

Ямбол след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

СД „КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ-

РАМБА“ 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 град 

Ямбол след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
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осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

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 

издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър на 

„Би 2 Уай” ООД. 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

на „Би 2 Уай” ООД. 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър на 

„НЮ БОЯНА ВИБУРНО” ЕООД. 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

на „НЮ БОЯНА ВИБУРНО” ЕООД. 

 

7. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение на 

„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

7. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно проведена процедура по 

чл. 55 от Закона за електронните съобщения 

по постъпило искане от „Мобилни 

алтернативни комуникации“ АД за оказване 

на съдействие за постигане на съгласие с „А1 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.  

 

 

1.1  Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проведена процедура по чл. 

55 от Закона за електронните съобщения по 

постъпило искане от „МОБИЛНИ 

АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ“ АД 

за оказване на съдействие за постигане на 

съгласие с „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.   

 

1.2 Да бъдaт изпратени писма до 

„МОБИЛНИ АЛТЕРНАТИВНИ 

КОМУНИКАЦИИ“ АД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД, съгласно приложението към доклада 

по т. 1.1.   

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

краткосрочно събитие на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД. 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 

за краткосрочно събитие на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 

3. Доклад относно писмо на Комисията за 

защита на потребителите с вх. № 04-01-

627/05.06.2019 г., с което се иска становище 

по предложение на потребител. 

 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо на Комисията за защита на 

потребителите с вх. № 04-01-627/05.06.2019 

г., с което се иска становище по 
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предложение на потребител.  

 

3.2 До Комисията за защита на 

потребителите да бъде изпратено писмото, 

приложено към доклада по т. 3.1. 

 

4. Доклад относно искания за даване на 

задължителни указания на „ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД по реда 

на Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура. 

 

 

4.1 Комисията единодушно приема 

резултатите от работата на 

специализираната комисия, определена с 

Решение № 131/28.03.2019 и Решение № 

188/09.05.2019 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията.  

 

4.2 Дава задължителни указания по 

мотивите в т. V от решението, като 

задължава „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД (ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ), 

както следва: 

4.2.1. Да измени чл. 4, ал. 7 от ОУ 

по следния начин: 

В случаите по ал. 6, т. 2, в 14-

дневен срок от получаване на исканията по 

ал. 1, ОРМ обявява намерението си да 

предостави право на достъп до 

Разпределителната мрежа на страницата 

си в интернет и по друг подходящ начин, 

като определя 14-дневен срок за подаване 

на заявления от заинтересовани лица. ОРМ 

изпраща информацията на Единната 

информационна точка по смисъла на 

ЗЕСМФИ едновременно с публикуването й 

на своята интернет страница. 

Четиринадесетдневният срок за подаване 

на заявления тече от датата, на която 

обявлението на ОРМ е публикувано в 

Единната информационна точка. 

4.2.2. Да измени чл. 8, ал. 1, т. 5 от 

ОУ по следния начин:  

на регламентиран достъп на 

технически персонал и техника до 

елементите от разпределителната мрежа, 

при спазване изискванията за безопасност 

и след заявено изрично писмено искане, най-

късно 7 дни преди започване на 

съответната дейност, освен в случаите на 

чл. 23, ал. 3 от ЗЕСМФИ. 

4.2.3. Да измени чл. 17, ал 2 от 

общите условия по следния начин: 

ОРМ има право едностранно да 

измени Общите условия с решение на 
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Управителния съвет като измененията 

влизат в сила от публикуването им на 

интернет страницата на дружеството. 

Изменените Общи условия обвързват 

Оператора на ЕСМ, освен ако той не ги 

оспори писмено в 14-дневен срок, считано 

от датата на публикацията. В този 

случай, всяка страна има право да 

прекрати Договора без да дължи 

обезщетение за вреди на другата. 

4.2.4. Да заличи т. 8 към „Заявление 

за предоставяне на информация за 

съществуващи ЕСМ и сключване на 

индивидуален договор“ (Приложение № 1 

към ОУ). 

4.2.5. Да заличи т. 2 към „Заявление 

за предоставяне на договор за ползване“ 

(Приложение № 3 към ОУ).  

 

4.3 Задължава ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ в 15-

дневен срок от уведомяване за решението да 

публикува на официалната си страница в 

интернет ОУ, изменени съобразно 

указанията в т. 4.2 от решението. Задължава 

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ да уведоми КРС за 

публикуваните изменения в срок от 3 дни от 

публикацията.  

 

4.4 Удължава срока за произнасяне до 

21.09.2019 г. по отношение на исканията по 

т.т. 4, 5, 8-10, 12, частично по 26, частично 

по 34, частично по 35 (относно Документ № 

2), частично по 37 и 38 от исканията за 

даване на задължителни указания вх. №№ 

12-01-1187/21.03.2019г., 12-01-

1187/28.03.2019, 12-01-1187/28.03.2019 и 12-

01-1187/29.03.2019г. и т.т. 4, 5, 8-10, 12, 

частично по 26, частично по 34, частично по 

35 (относно Документ № 2), частично по 37 

и 38 от искане вх. № 12-01-1454/24.04.2019 

г. по мотивите в т. VI от решението.   

 

4.5 Отказва да даде задължителни указания 

по останалите искания, извън посочените в 

т. 4.2 и т. 4.4 от решението, по мотивите в т. 

V от решението. 

 

5. Доклад относно избор на изпълнители за 

сключване на договори с предмет: 

”Застраховка на имущество и служители на 

 

5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно избор на изпълнители за сключване 

на договори с предмет: „Застраховка на 
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Комисия за регулиране на съобщенията при 

пет самостоятелно обособени позиции” по 

реда на чл. 187 от Закона за обществените 

поръчки. 

 

имущество и служители на Комисия за 

регулиране на съобщенията при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция І. Пълно автокаско на 35 бр. МПС; 

Позиция ІІ. 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 

Комисия за регулиране на съобщенията; 

Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на 

Комисия за регулиране на съобщенията; 

Позиция ІV. Групова застраховка 

„Злополука” на служители на Комисия за 

регулиране на съобщенията; 

Позиция V. Застраховка „Гражданска 

отговорност” на 35 бр. МПС и застраховка 

„Злополука” на водача и пътниците в 

МПС”, 

5.2 Определя изпълнението на поръчката да 

бъде възложено, както следва:  

За Позиция I. „Пълно автокаско на 35 бр. 

МПС” - „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-

ЗАСТРАХОВАНЕ““ АД. 

За Позиция II. „Застраховка на измервателна 

апаратура, мачти, антенно – фидерни 

устройства и принадлежащи към тях 

компоненти, както и допълнително 

монтирано оборудване на 9 броя 

специализирани автомобили, собственост на 

Комисия за регулиране на съобщенията” - 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

„ОЗОК ИНС”” АД. 

За Позиция III. „Застраховане на сградите на 

Комисия за регулиране на съобщенията” - 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 
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„ОЗОК ИНС”” АД. 

За Позиция IV. „Групова застраховка 

„Злополука” на служители на Комисия за 

регулиране на съобщенията” - 

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

„ОЗОК ИНС”” АД.  

За Позиция V. „Застраховка „Гражданска 

отговорност” на 35 бр. МПС и застраховка 

„Злополука” на водача и пътниците в МПС” 

- „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ЕВРОИНС” АД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                               ___________ 

                                               
(Зам. Председател на КРС)

 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Доц. д-р Ирина Романска            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

5. Константин Тилев                        ____________ 

                                                              
(Член на КРС)

 
 

 

 

 

 

Протоколирал:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 


