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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 
 

№ 41 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
11 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” 
Камелия Георгиева  - Старши експерт в ГД КС  
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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 
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 „О’КЕЙ-
БУРГАС“ ЕООД. 

 
1. 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 „О’КЕЙ-
БУРГАС“ 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 "ХОЛСИМ 
БЪЛГАРИЯ" АД. 

 
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 
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД. 

 
3. 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 „СОТ 
СЪРВИС” ООД. 

 
3. 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 „СОТ 
СЪРВИС” ООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно двадесет и второ 
регулярно събиране на данни в изпълнение на 
задълженията, произтичащи от Регламента за 
международния роуминг. 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава „А1 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, и „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EАД да предоставят 
информация, съгласно приложението към 
решението.  
 
1.2 Информацията по т. 1.1 следва да бъде 
изпратена на КРС по електронен път на 
info@crc.bg в срок до 19 ноември 2018 г.  

 
1.3 Предприятията по т. 1.1 следва да 
посочат изрично и писмено коя част от 
предоставената информация представлява 
търговска тайна. 

 
1.4 Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 
 

2. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
2795/14.09.2018 г. на „НСКО „КЛУБ 2000”. 
 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 12-01-
2795/14.09.2018 г. на „НСКО „КЛУБ 2000”.  
 
2.2 Да бъде изпратено писмо до „НСКО 
„КЛУБ 2000”, съгласно приложението към 
доклада по т. 2.1. 
 

3. Доклад относно обсъждане и приемане на 
решение за изменение и допълнение на 
Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения. 
 

3.1 Комисията одобрява  доклад относно 
обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения.  
 
3.2 Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 3.1. 
 
3.3 Комисията приема резултатите от 
проведеното обществено обсъждане на 
проект на решение за изменение и 
допълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни 
съобщения, съгласно приложението към 
решението.  
 

mailto:info@crc.bg
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3.4 Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения и 
мотивите за неприетите предложения да се 
публикуват на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет.  
 
3.5 Приема окончателно решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения.  
 
3.6  Решението по т. 3.5 да бъде изпратено 
за обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник”. 
 

4. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
3007Е/21.09.2018 г. на „ТЕЛИА КЕРИЪР 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 12-01-
3007Е/21.09.2018 г. на „ТЕЛИА КЕРИЪР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.  
 
4.2 Да бъде изпратено писмо до „ТЕЛИА 
КЕРИЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно 
приложението към доклада по т. 4.1. 
 

 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

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

 
1.1 Комисията единодушно открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка  с предмет: „Доставка на 6 (шест) 
броя автомобили за нуждите на Комисията 
за регулиране на съобщенията“.  
 
1.2 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
открита процедура с предмет по т. 1.1.  
 
1.3 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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1.4 Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на КРС. 

 
2. Доклад относно проект на Решение на 
Министерския съвет за одобряване на 
позицията и състава на делегацията на 
Република България за Конференцията на 
пълномощните представители на 
Международния съюз по далекосъобщенията, 
Дубай, Обединени арабски емирства, 29 
октомври – 16 ноември 2018 г. 
 
 

 

 
2. Комисията единодушно съгласува 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация, относно  
Проект на Решение на Министерския съвет 
за одобряване на позицията на Република 
България и състава на делегацията на 
Република България за Конференцията на 
пълномощните представители на 
Международния съюз по 
далекосъобщенията, Дубай, Обединени 
арабски емирства, 29 октомври – 16 
ноември 2018 г. без забележки. 

 
3. Корекция по бюджета на Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС) за 2018 г. 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно корекция по бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС) за 2018 г.  
 
3.2 Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 3.1. 
 

4. Етапно изпълнение на бюджета на КРС 
към 30.09.2018 год. 
 

4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно етапно изпълнение на 
бюджет 2018 г. - трето тримесечие 
(01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.).  
 
4.2 Да се предприемат действията, съгласно 
доклада.   
 

5. Доклад относно откриване на обществена 
поръчка 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”.  

5.1 Комисията единодушно открива  
процедура публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка  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“.  
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5.2 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата публично състезание с 
предмет по т. 5.1.  
 
5.3 Обявлението и решението за откриване 
на процедурата публично състезание да се 
изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки.  
 
5.4 Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата публично състезание 
да бъдат публикувани в Профила на 
купувача на интернет страницата на КРС. 
 

6. Доклад относно Проект на инструкция по 
чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ за взаимодействие 
на КРС с КЕВР и министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията. 
 

 

6.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Проект на инструкция по 
чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ за взаимодействие 
на КРС с КЕВР и министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията.  
 
6.2 Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и до Комисията за енергийно 
и водно регулиране, съгласно 
приложението към доклада по т. 6.1. 
 
6.3 Комисията единодушно приема Проект 
на инструкция за взаимодействие на 
Комисията за регулиране на съобщенията с 
Комисията за енергийно и водно 
регулиране и с министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията при осъществяване на 
контрола за осигуряване на достъп по 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура, 
съгласно приложението към решението.  
 
6.4 Открива процедура за обществени 
консултации на Проекта на по т. 6.3. 
 
6.5 Проектът по т. 6.3, заедно с мотивите за 
приемането му, да бъде публикуван на 
интернет страницата на Комисията за 
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регулиране на съобщенията и на Портала за 
обществени консултации.  
 
6.6 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т 
6.5 за откриване на процедура за 
обществени консултации на Портала за 
обществени консултации, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
предложения и становища по Проекта. 
 

 
 
 
 
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: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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