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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 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. 

 

 

1. 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. 

 

 

2. 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 и поправка на очевидна 

фактическа грешка в разрешението. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решения 

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 и поправка на 

очевидна фактическа грешка в 

разрешението. 

 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 
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чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на Република България за 3 

обекта след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на Република България за 3 

обекта след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 

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 за 1 

обект след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 

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 за 1 

обект след решение на Съвета за 

електронни медии. 

 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„ИНВЕСТОР.БГ“ 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 гр. Русе 

след решение на Съвета за електронни медии. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„ИНВЕСТОР.БГ“ 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 гр. 

Русе след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиосигнали за 

територията на град Плевен след решение на 

Съвета за електронни медии. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиосигнали за 

територията на град Плевен след решение 

на Съвета за електронни медии. 

 

 

7. Обсъждане и приемане на решения за 

прекратяване на разрешение, издадено на ЕТ 

“ВИКТОРИЯ-НИКОЛА ЕНЕВ” и издаване на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни 

 

7. Комисията единодушно приема решения 

за прекратяване на разрешение, издадено на 

ЕТ “ВИКТОРИЯ-НИКОЛА ЕНЕВ” и 

издаване на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

- радиочестотен спектър за осъществяване 
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съобщения за собствени нужди чрез 

електронна съобщителна мрежа от подвижна 

радиослужба – PMR на ЕТ “ВИКТОРИЯ-

ВИКТОРИЯ ЕНЕВА”. 

 

на електронни съобщения за собствени 

нужди чрез електронна съобщителна мрежа 

от подвижна радиослужба – PMR на ЕТ 

“ВИКТОРИЯ-ВИКТОРИЯ ЕНЕВА”. 

 

 

8. Обсъждане и приемане на решение за 

прехвърляне на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от „ДЖЕМ 

СЕКЮРИТИ“ ЕООД на „ГРАНД СЪПОРТ“ 

ЕООД. 

 

 

8. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от „ДЖЕМ 

СЕКЮРИТИ“ ЕООД на „ГРАНД СЪПОРТ“ 

ЕООД. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. 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). 

 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

резултатите от проведеното обществено 

обсъждане, открито с Решение № 

542/13.12.2018 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, на 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). 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Проектът на решение по т. 1.2., 

съдържащ постъпилите становища на 

заинтересованите лица, приетите 

предложения и тяхното отразяване в 

проекта, мотивите за неприетите 

предложения, както и постъпилото 

становище на Комисията за защита на 

конкуренцията, да се публикува на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет. 

 

1.4. Проектът на решение по т. 1.2. да се 

изпрати на Европейската комисия, на 
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Органа на европейските регулатори в 

областта на електроните съобщения и на 

регулаторните органи на държавите-членки 

на Европейския съюз. 

 

 

2. Доклад относно резултати от проверка на 

внесените коригирани регулаторни 

счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2017 г. 

 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно резултати от проверка на 

внесените коригирани регулаторни 

счетоводни отчети за отчетната 2017 г. 

2.2. Да бъдaт изпратени писма до 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, съгласно 

приложението към доклада по т. 2.1. 

 

 

3. Доклад относно предложение за закриване 

на пощенска станция 2041 Вили Костенец на 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД. 

 

 

 

3. Комисията единодушно приема решение, 

с което одобрява закриването на пощенска 

станция номер 2041 Вили Костенец.  

 

4. Доклад относно оказване на съдействие по 

чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване 

на спорове с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР“ АД. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад на специализираните комисии по 

Решения №№ 467-469/08.11.2018 г. и 

498/23.11.2018 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията относно 

оказване на съдействие по чл. 86 от 

ЗЕСМФИ за доброволно решаване на 

спорове с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР“ АД. 

 

4.2. Да бъде изпратено писмо до 

„ВИДЕОСАТ-НОВЕ“ ООД, „НИКМИР“ 

ООД, „КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА“ 

ООД, „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и  

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, 

с копие до Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията и Комисията за енергийно и 

водно регулиране, съгласно приложението 

към доклада по т. 4.1. 
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5. Обсъждане и приемане на Регулаторна 

политика за управление на радиочестотния 

спектър. 

 

 

5.1. Комисията единодушно приема 

резултатите от проведеното обществено 

обсъждане на проект на решение за 

приемане на Регулаторна политика за 

управление на радиочестотния спектър за 

граждански нужди, съгласно 

Приложението. 

 

5.1.1. Постъпилите становища, приетите 

предложения, местата и текстовете, в които 

са отразени приетите предложения, и 

мотивите за неприетите да се публикуват на 

интернет страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

 

5.1.2. Да се приеме окончателно решение за 

приемане на Регулаторна политика за 

управление на радиочестотния спектър за 

граждански нужди. 

 

5.1.3. Решението по т. 5.1.2. да бъде 

изпратено за обнародване в официалния 

раздел на „Държавен вестник”. 

 

5.2. Комисията единодушно приема проект 

на решение за приемане на Регулаторна 

политика за управление на радиочестотния 

спектър. 

 

 

6. Доклад относно писмa вх. № 12-01-

3153/25.10.2018 г. и вх. № 12-01-

3153/27.11.2018 г. от „БАЛКАНСАТ” ЕООД. 

 

 

6.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмa вх. № 12-01-

3153/25.10.2018 г. и вх. № 12-01-

3153/27.11.2018 г. от „БАЛКАНСАТ” 

ЕООД. 

6.2. Да бъдe изпратено писмо до 

„БАЛКАНСАТ” ЕООД, с копие до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т.6.1. 
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7. Доклад относно писма вх. № 12-01-

1636/06.11.2018 г., вх. № 12-01-

3143/12.12.2018 г. и вх. № 12-01-

3143/03.01.2019 г. от „БАЛКАНСАТ” ЕООД. 

 

 

7.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писма вх. № 12-01-

1636/06.11.2018 г., вх. № 12-01-

3143/12.12.2018 г. и вх. № 12-01-

3143/03.01.2019 г. от „БАЛКАНСАТ” 

ЕООД. 

7.2. Да бъдe изпратено писмо до 

„БАЛКАНСАТ” ЕООД, с копие до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т. 7.1. 

 

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

3056/11.02.2019 г. от „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” 

ЕАД. 

 

 

8.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 12-01-

3056/11.02.2019 г. от „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 

 

8.2. Да бъде изпратено писмо до „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, съгласно 

приложението към доклада по т. 8.1. 

 

 

9. Доклад относно изготвяне на документация 

за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) 

чрез карти за безналично плащане за 

автомобилите на Комисията за регулиране на 

съобщенията”. 

 

 

 

9.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на документация за 

участие в процедура публично състезание с 

предмет: „Доставка на горива (бензин А-

95Н и дизелово гориво) чрез карти за 

безналично плащане за автомобилите на 

Комисията за регулиране на съобщенията”. 

9.2. Да бъдат въведени данни за 

процедурата по т. 9.1. в Системата за 

случаен избор в АОП. 

9.3. В случай, че поръчката бъде избрана за 

контрол от АОП, проектът на 

документацията да бъде изпратен до АОП, 

съгласно чл. 122 от ППЗОП. 
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10. Доклад относно постъпило  заявление за 

достъп до обществена информация с вх. № 

16-00-3/28.02.2019 г. 

 

 

 

 

10.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което предоставя пълен достъп 

до обществена информация по заявление 

вх. № 16-00-3/28.02.2019 г. подадено от С. 

И. А., от Фондация „ПРОГРАМА ДОСТЪП 

ДО ИНФОРМАЦИЯ“, а именно до 

следното: „Отчет на постъпилите заявления 

за достъп до обществена информация и за 

повторно използване на информация от 

обществения сектор на ръководената от Вас 

администрация през 2018, който включва 

данни за направените откази и причините за 

това.“. 

 

10.2. Информацията да бъде предоставена 

на заявителя по електронен път, чрез 

изпращането на интернет адреса, където са 

публикувани данните, ведно с решението, 

на посочения в заявлението адрес на 

електронна поща.  

 

10.3. За предоставянето на исканата 

информация  по електронен път не се 

заплащат разходи. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

 

 

1. Доклад относно бюджетна прогноза на 

Комисията за регулиране на съобщенията за 

периода 2020-2022 г. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на тригодишна 

бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. 

 

1.1.1. Одобрява проект на тригодишна 

бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., 

съгласно приложенията, посочени в 

доклада по т. 1.1. 

 

1.1.2. Да се изпратят в Министерство на 

финансите одобрените по т. 1.1.1. 

материали. 

 

 

2. Доклад относно обсъждане на проект на 

модел на Европейската комисия за оценка на 

разходите за терминиране на повиквания в 

мобилни мрежи и за предоставянето на 

регулирани роуминг услуги на едро. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно обсъждане на проект на 

модел на Европейската комисия за оценка 

на разходите за терминиране на повиквания 

в мобилни мрежи и за предоставянето на 
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регулирани роуминг услуги на едро. 

2.2. Одобрява отговори на въпросник във 

връзка с втората фаза на консултации на 

проект на модел на Европейската комисия 

за оценка на разходите за терминиране на 

повиквания в мобилни мрежи и за 

предоставянето на регулирани роуминг 

услуги на едро, съобразно приложение към 

доклада по т. 2.1., изменено съобразно 

обсъденото на заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 


