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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 на 

актове за установяване на публично 

държавно вземане. 

  

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на 3 броя актове за 

установяване на публично държавно 

вземане на следните предприятия:  

1. „НИНА” ЕООД; 

2. ET „ВИОЛА – ХРИСТО ХРИСТОВ”; 

3. „ВАДИС КОНСУЛТ” ЕООД. 

 

 

2. 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. 

 

 

2. 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. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване действието на разрешение и 

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 прекратяване действието на разрешение 

и 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 решение за 

продължаване срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за продължаване срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 
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спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна 

мрежа от неподвижна радиослужба от вида 

„точка към точка” на  „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД. 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа от неподвижна 

радиослужба от вида „точка към точка” на  

„НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.  

 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „БТВ МЕДИА 

ГРУП” EАД след проведен от Съвета за 

електронни медии конкурс по реда на Закона 

за радиото и телевизията за територията на 

град Русе.  

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно издаване на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс на „БТВ МЕДИА ГРУП” 

ЕАД. 

5.1.1. До „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД да 

бъде изпратено писмото, приложено към 

доклада по т. 5.1. 

5.2. Комисията единодушно приема 

решение за издаване на разрешение на 

„БТВ МЕДИА ГРУП” EАД след проведен 

от Съвета за електронни медии конкурс по 

реда на Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Русе.  

 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

 прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Обзор и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след 

проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс по реда на Закона за радиото и 

телевизията за територията на град Обзор. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решения 

за прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Обзор и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 

след проведен от Съвета за електронни 

медии конкурс по реда на Закона за радиото 

и телевизията за територията на град Обзор. 

 

7. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Троян и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след 

проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс по реда на Закона за радиото и 

телевизията за територията на град Троян.  

 

 

7. Комисията единодушно приема решения 

за прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Троян и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 

след проведен от Съвета за електронни 

медии конкурс по реда на Закона за радиото 

и телевизията за територията на град Троян. 

 

8. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 

 

8. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
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ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на Република България след 

решение на Съвета за електронни медии. 

 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на Република България след 

решение на Съвета за електронни медии. 

 

9. 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. 

 

 

9. 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. 

 

10. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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. Априлци след решение на 

Съвета за електронни медии.  

 

 

10. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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. Априлци след решение 

на Съвета за електронни медии. 

 

11. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД 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. 

Горна Оряховица след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

11. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ФОКУС-НУНТИ” ООД 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. 

Горна Оряховица след решение на Съвета 

за електронни медии. 

 

12. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване на 

 

12. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
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електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град 

Русе след решение на Съвета за електронни 

медии.  

 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на град Русе след решение на 

Съвета за електронни медии. 

 

13. 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 

„СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД . 

 

 

 

13. 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 „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” 

ЕАД . 

 

14. 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 „АЛФА” 

ЕООД. 

 

 

14. 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 „АЛФА” 

ЕООД. 

 

15. 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 на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 

 

 

15. 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 на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 

 

16. 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 

„О,КЕЙ СУПЕРТРАНС” АД. 

 

 

16. 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 „О,КЕЙ СУПЕРТРАНС” АД. 
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17. 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 

„ПАМПОРОВО” АД. 

 

17. 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 „ПАМПОРОВО” АД. 

 

 

18. 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 „В и К 

СТЕНЕТО“ ЕООД. 

 

 

18. 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 „В и К 

СТЕНЕТО“ ЕООД. 

 

 

19. 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 

„НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

  

 

19. 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 „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

20. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение на 

„НОВАТЕЛ“ ЕООД. 

 

 

20. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

на „НОВАТЕЛ“ ЕООД. 

 

21. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение на 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

  

 

21. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

 

22. Обсъждане и приемане на решение 

относно представен за съгласуване проект на 

Общи условия на договора с потребителите 

на пощенски парични преводи, предоставяни 

от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 

ЛОДЖИСТИКС“ ООД.  

 

 

22. Комисията единодушно съгласува 

Общите условия на договора с 

потребителите на пощенски парични 

преводи, предоставяни от „РАПИДО 

ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС“ ООД, 

постъпили с  писмо с вх.№ 04-01-

1538/16.11.2018 г. от Комисията за защита 
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на потребителите. 

 

23. Обсъждане и приемане на решение за 

прехвърляне на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от „СЕКТРОН“ ООД 

на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 

ТЕХНИКА“ ЕООД. 

 

 

23. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от 

„СЕКТРОН“ ООД на „СОТ-СИГНАЛНО 

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД. 

 

 

24. Обсъждане и приемане на решение за 

откриване на процедури по отнемане на 

разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс. 

 

 

24. Комисията единодушно приема 

решения за откриване на процедури по 

отнемане на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

на: 

1. „КОРИН“ ЕООД; 

2. „ЕВИАН – Ф“ ЕООД; 

3. „ВИП СЕКЮРИТИ ЕЛЕКТРОНИКС“ 

ООД. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

 

1. Доклад относно управление на риска в КРС 

през 2018 г. и приемане на Риск-регистър на 

съществените рискове в КРС, установени към 

31.12.2018 г. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно Управление на риска в 

Комисията за регулиране на съобщенията 

през 2018 г. 

1.2. Приема Риск-регистър на съществените 

рискове в КРС, установени към 31.12.2018 

г.  

 

2. Доклад относно приемане на проект на 

решение за определяне анализ и оценка на 

пазара на едро на предоставяне на локален 

достъп в определено местоположение (пазар 

3а от Препоръка 2014/710/EC относно 

съответните пазари на продукти и услуги в 

сектора на електронните комуникации). 

 

 

2.1. Комисията единодушно приема проект 

на решение за определяне, анализ и оценка 

на пазара на едро на локален достъп в 

определено местоположение (пазар № 3а от 

Препоръка 2014/710/EC на Европейската 

комисия), съгласно приложението към 

решението. 

 

2.2. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 2.1. 

 

2.3. Проектът по т. 2.1. да се публикува на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет. Съобщение за 

откриване на процедурата да се публикува в 

един национален ежедневник. 
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2.4. Заинтересованите лица могат да 

представят писмени становища по 

изготвения проект в срок до 31.01.2019 г. 

 

2.5. Проектът по т. 2.1. да се предостави за 

становище на Комисията за защита на 

конкуренцията. 

 

 

3. Доклад относно предложение за промени в 

Списъка на населени места и селищни 

образувания, намиращи се в труднодостъпни 

райони, изготвен от „Български пощи” ЕАД. 

 

 

  

  

 

 

 

3. Комисията единодушно утвърждава 

изменение на работните дни, в които се 

предоставя универсалната пощенска услуга, 

в населените места с. Гайтаниново и с. 

Илинден, община Хаджидимово, област 

Благоевград. Посочените населени места са 

част от Списъка на населените места и 

селищни образувания, намиращи се в 

труднодостъпни райони. 

 

 

4. Доклад относно приемане изпълнението на 

Етап І „Изготвяне на системен проект” от 

договор № 03-08-61/27.08.2018 г. за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: 

„Разработване, внедряване, гаранция и 

поддръжка на информационна система на 

КРС за on-line попълване и приемане на 

въпросници за отчет на дейността на 

предприятията, предоставящи обществени 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги 

и на оператори на пощенски услуги”. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно приемане изпълнението на 

eтап I „Изготвяне на системен проект“ от 

договор № 03-08-61/27.08.2018 г.  

4.2. Да бъдат предприети действията, 

съгласно доклада по т. 4.1. 

 

 

5. Доклад относно приемане на проект на 

решение за одобряване на проект за 

изменение на Типово предложение за 

взаимно свързване на БТК, след проведени 

обществени консултации. 

 

 

5.1. Комисията единодушно приключва 

процедурата по откритото с решение № 

462/08.11.2018 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията обществено 

обсъждане на проект на изменение на 

типово предложение за взаимно свързване, 

представен от „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, в 

която не са постъпили становища от 

заинтересовани лица. 

 

5.2. Одобрява внесения с писма вх. №№ 04-

04-387/26.09.2018 г. и 04-04-

407Е/09.10.2018 г. от „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД 
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проект на изменение на типово 

предложение за взаимно свързване 

(Приложение № 1 към  решението) със 

задължителни указания за неговото 

изменение, посочени в Приложение № 2 

към решението.  

 

5.3. Задължава „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД в 14-

дневен срок от уведомяване за решението 

да публикува на официалната си страница в 

интернет типово предложение за взаимно 

свързване, изменено съобразно указанията, 

посочени в т. 5.2. от решението.  

 

5.4. Разпорежда предварително изпълнение 

на решението.  

 

 

6. Доклад относно изменения на Наредба №1 

за правилата за ползване, разпределение и 

процедурите по първично и вторично 

предоставяне за ползване, резервиране и 

отнемане на номера, адреси и имена (Наредба 

№1) и Функционални спецификации (ФС) за 

преносимост на номера. 

 

 

6. Точката се отлага. 

 

7. Доклад относно предложения на 

Националната агенция за приходите във 

връзка с проекта на решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект 

на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за пощенските услуги. 

 

 

 

7.1. Комисията единодушно одобрява 

доклада относно предложенията на 

Националната агенция за приходите във 

връзка с проекта на решение на 

Министерския съвет за одобряване на 

проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за пощенските услуги.  

 

7.2. Писмото приложено към доклада по 

т.7.1., да бъде изпратено на Министерство 

на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 

 

8. Доклад относно предложения на 

„Български пощи“ ЕАД за изменение и 

допълнение на Наредба №6 от 01.11.2011 г. за 

изискванията за пощенската сигурност. 

 

 

 

8.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно предложенията на 

„Български пощи“ ЕАД за изменение и 

допълнение на Наредба №6 от 01.11.2011 г. 

за изискванията за пощенската сигурност. 

 

8.2. Писмото приложено към доклада по 

т.8.1., да бъде изпратено на Министерство 
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на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 

 

9. Доклад относно приключила процедура за 

обществено обсъждане на проект на решение 

за изменение и допълнение на Технически 

изисквания за работа на електронни 

съобщителни мрежи от неподвижна 

радиослужба и съоръженията, свързани с тях. 

 

 

 

 

9.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което приключва процедурата за 

обществено обсъждане на проект на 

решение за изменение и допълнение на 

Техническите изисквания за работа на 

електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна радиослужба и съоръженията, 

свързани с тях, в която не са постъпили 

становища от заинтересовани лица. 

 

9.2. Приема окончателно решение за 

изменение и допълнение на Техническите 

изисквания за работа на електронни 

съобщителни мрежи от неподвижна 

радиослужба и съоръженията, свързани с 

тях. 

 

9.3. Решението по т.9.2. да бъде изпратено 

за обнародване в официалния раздел на 

„Държавен вестник”. 

 

 

10. Доклад относно отчет за изпълнение на 

целите на КРС за 2018 г. 

 

 

 

 

10.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно отчет за изпълнението на 

целите на Комисията за регулиране на 

съобщенията за 2018 г. 

 

10.2. На интернет страницата на КРС да 

бъде публикувано Приложение № 2 към 

доклада по т. 10.1. 

 

 

11. Доклад относно проект на цели на КРС за 

2019 г.  

 

 

11. Точката се отлага. 

 

12. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-

50/04.10.2018 г. от Съвета за електронни 

медии. 

 

 

 

12. Комисията единодушно приема 

решение, с което предоставя на Съвета за 

електронни медии информация за липсата 

на свободен честотен ресурс, необходим за 

осъществяване на наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиопрограми за 

територията на град Смолян. 
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13. Доклад относно получени писма с вх. № 

03-07-248/12.11.2018 г. от Министерството на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и вх. № 03-07-246/22.10.2018 г. 

от администрацията на Русия. 

 

13.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно получени писма с вх. № 03-

07-248/12.11.2018 г. от Министерството на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията и вх. № 03-07-

246/22.10.2018 г. от администрацията на 

Русия. 

 

13.2. Да се изпрати писмо до „България 

Сат” ЕАД, съгласно приложението към 

доклада по т.13.1. 

 

 

14. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-

3056/23.10.2018 г. от „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” 

ЕАД. 

 

 

 

14.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 12-01-

3056/23.10.2018 г. от „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 

 

14.2. Да бъдат изпратени писма до „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и до Министерство на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията, съгласно приложенията към 

доклада по т. 14.1.  

 

15. Доклад относно обсъждане и приемане на 

проект за изменение и допълнение на 

Правила за осъществяване на електронни 

съобщения чрез радиосъоръжения, които 

ползват радиочестотен спектър, който не е 

необходимо да бъде индивидуално 

определен. 

 

 

 

15.1. Комисията единодушно приема проект 

на Решение за изменение и допълнение на 

Правила за осъществяване на електронни 

съобщения чрез радиосъоръжения, които 

ползват радиочестотен спектър, който не е 

необходимо да бъде индивидуално 

определен (обн. ДВ. бр. 47 от 2012 г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 6 от 2018 г.).  

 

15.2. Открива процедура за обществено 

обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т. 

15.1. да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

Интернет. Съобщение за откриване на 

процедурата да се публикува в един 

национален ежедневник.  

 

15.3. Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществено 

обсъждане на проекта по т. 15.1. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 



 

Протокол № 50 от 13 декември 2018 г. 12 

 

16. Доклад относно проект за изменение и 

допълнение  на Тарифата за таксите, които се 

събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията по Закона за електронните 

съобщения. 

 

 

 

16.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект за изменение и 

допълнение на Тарифата за таксите, които 

се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията по Закона за електронните 

съобщения и частична предварителна 

оценка на въздействието на акта. 

16.2. Документите по т. 16.1. да бъдат 

изпратени за съгласуване от дирекция 

„Модернизация на администрацията” на 

Министерски съвет. 

16.3. Да бъде проведена среща до 

15.01.2019 г. съгласно проведената 

дискусия на заседанието. 

 

17. Доклад относно обсъждане и приемане на 

проект на Технически изисквания за работа 

на електронните съобщителни мрежи от 

подвижна радиослужба. 

 

 

 

 

17.1. Комисията единодушно приема проект 

на Решение за приемане на Технически 

изисквания за работа на електронните 

съобщителни мрежи от подвижна 

радиослужба.  

17.2. Открива процедура за обществено 

обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т. 

17.1. да се публикува на страницата на КРС 

в Интернет. Съобщение за откриване на 

процедурата да се публикува в един 

национален ежедневник. 

 

17.3. Определя срок до 31 януари 2019 

година, в който заинтересованите лица 

могат да представят писмени становища по 

изготвения проект.  

 

 

18. 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. 

 

 

 

18.1. Комисията приключва процедурата за 

обществени консултации, открити с 

Решение № 422/11.10.2018 г. на Комисията 

за регулиране на съобщенията, в която не са 

постъпили становища от заинтересовани 

лица. 

 

18.2. Единодушно приема Инструкция за 

взаимодействие на Комисията за 



 

Протокол № 50 от 13 декември 2018 г. 13 

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. 

 

18.3. Инструкцията по т. 18.2 да бъде 

изпратена за подписване от председателя на 

Комисията за енергийно и водно 

регулиране и от министъра на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията. 

 

18.4. След окончателното ѝ подписване 

Инструкцията да бъде изпратена от 

Комисията за регулиране на съобщенията за 

обнародване в „Държавен вестник“. 

 

 

19. Доклад относно резултати от проверки. 

 

 

 

19.1. Комисията единодушн одобрява 

доклад относно резултати от проверки. 

 

19.2. Да се предприемат действията, 

предложени с доклада по т. 19.1. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно корекция по бюджета на 

Комисия за регулиране на съобщенията за 

2018 г.  

 

 

1. Точката се отлага. 

 

2. Доклад за въпросник на Европейската 

комисия относно оценка на разходите за 

терминиране на гласови повиквания във 

фиксирани мрежи в рамките на Европейското 

икономическо пространство.  

 

 

 

2.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което задължава „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД да предоставят на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

пълната и точна информация, с която 

разполагат, във връзка с проучване на 

Европейската комисия, като попълнят 

въпросниците, приложени на електронен 

носител към решението. 
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2.2. Информацията по т. 2.1. да бъде 

предоставена на електронен носител в срок 

до 25 януари 2019 г.  

 

2.3. Разпорежда предварително изпълнение 

на решението. 

 

 

3. Доклад относно писмо с вх. № 04-18-

26/11.12.2018 г. на Комисия за защита на 

личните данни.  

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 04-18-

26/11.12.2018 г. от Комисията за защита на 

личните данни. 

3.2. Да бъде изпратено писмо, съобразно 

изложеното в приложение към доклада по т. 

3.1. 

 

4. Доклад относно постъпило писмо с вх. 

№12-01-3388/10.12.2018 г. от Национално 

сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“ 

и „Мултимедиа БГ“ ЕООД. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно постъпило писмо с вх. № 

12-01-3388/10.12.2018 г. от НАЦИОНАЛНО 

СДРУЖЕНИЕ НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ 

„КЛУБ 2000“ и „МУЛТИМЕДИА БГ“ 

ЕООД. 

4.2. Да бъде изпратено писмо до 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 

КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ „КЛУБ 2000“ и 

„МУЛТИМЕДИА БГ“ ЕООД, съгласно 

доклада по т. 4.1. 

 

ПОДПИСИ: 
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3. Андреана Атанасова                     ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 

                                                             
(Член на КРС) 

 

5. Константин Тилев                       ____________ 

                                                              
(Член на КРС)

 

 

Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Антония Попова) 


