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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред и допълнителна точка. 
 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседаниетo и допълнителната точка да бъдe включена за разглеждане. 
 
 
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 за собствени нужди 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, на 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ” ЕООД. 

1. 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 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ” ЕООД. 

 
2. 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 
„КОРАДО-ИНС-1” ЕООД. 

 
2. 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 
„КОРАДО-ИНС-1” ЕООД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на 
индивидуално ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на 
индивидуално ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект на решение 
за изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на наземни мрежи, 
позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги. 
 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на проект на решение за 
приемане на Технически изисквания за 
работа на наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни съобщителни 
услуги.  
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1.2 Таблицата с постъпилото становище, 
местата и текстовете, в които са отразени 
приетите предложения, както и мотивите за 
неприетите, да бъдат публикувани на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 
 
1.3 Комисията единодушно приема 
окончателно решение за приемане на 
Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги. 
 
1.4 Решението по т. 1.3 да бъде изпратено за 
обнародване в официалния раздел на 
„Държавен вестник”. 

 
2. Доклад относно искане за даване на 
задължителни указания по чл. 82, ал. 1 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД. 

 
2.1 Комисията единодушно приема  
резултатите от работата на 
специализираната комисия, определена с 
Решение № 200/16.05.2019 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията. 
 
2.2 Дава задължителни указания, като 
задължава „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД, както следва: 
 
2.2.1 Да заличи в Приложение № 3 
„Заявление за предоставяне на информация 
за съществуваща електронна съобщителна 
мрежа и сключване на индивидуален 
договор“ към общите условия изискването 
за представяне на копие на действащ 
договор за ползване на елементи от 
електроразпределителната мрежа на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“АД 
(последно приложение към заявлението). 
 
2.2.2 Да измени чл. 21 и чл. 22 от общите 
условия по следния начин: 
 
Чл. 21. В случай на едностранна промяна на 
цените на предоставените услуги 
МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР уведомява 
ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез публикуване на 
промяната на уеб страницата си и при 
преценка и по друг подходящ начин в срок 
от 7 (седем) дни преди влизането им в сила. 
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Чл. 22. При несъгласие с промените в чл. 21 
ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да изпрати до 
МРЕЖОВИЯ ОПЕРАТОР писмено 
предизвестие за прекратяване на Договора 
в едномесечен срок от влизането в сила на 
новите цени. В тези случаи Договорът се 
прекратява без да се дължи обезщетение. 
 
2.2.3 Да измени чл. 40 от общите условия по 
следния начин: 
 
Чл. 40. При изменение на Общите условия 
МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР уведомява 
ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез публикуване на 
промяната на уеб страницата си и при 
преценка и по друг подходящ начин в срок 
от 7 (седем) дни преди влизането им в сила. 
При несъгласие с изменението 
ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да изпрати до 
МРЕЖОВИЯ ОПЕРАТОР писмено 
предизвестие за прекратяване на Договора 
в едномесечен срок от влизане в сила на 
изменението. В тези случаи Договорът се 
прекратява без да се дължи обезщетение. 
 
2.3 Задължава „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД в 15-дневен срок, считано от 
уведомяване за решението, да публикува на 
официалната си страница в интернет общи 
условия, изменени съобразно указанията в т. 
2.2. Задължава „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД да уведоми Комисията за 
регулиране на съобщенията за 
публикуваните изменения в тридневен срок 
от публикацията. 
 
2.4 Удължава до 08.11.2019 г. срока за 
произнасяне по отношение на т. II. и т. III.3 
от искането. 
 
2.5 Отказва да даде задължителни указания 
по останалите искания, извън посочените в 
т. 2.2 и т. 2.4. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 

 

 
1. Доклад относно проект на бюджет за 2020 
г. и актуализирана бюджетна прогноза за 
2021 г. и 2022 г. на Комисията за регулиране 

 
1.1 Комисията единодушно приема доклад 
относно проект на бюджет за 2020 г. и 
актуализирана бюджетна прогноза за 2021 г. 



 

Протокол № 35 от 13 септември 2019 г. 5 

на съобщенията. и 2022 г. на Комисията за регулиране на 
съобщенията.  

1.2 Одобрява проект на бюджет за 2020 г. и 
актуализирана бюджетна прогноза за 2021 г. 
и 2022 г. на Комисията за регулиране на 
съобщенията 

1.3 Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на финансите, приложено 
към доклада по т. 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
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