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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 
 

№ 46 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
15 ноември 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” 
Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  
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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 
„РОПОТАМО 2004” ООД. 
  

 
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 
„РОПОТАМО 2004” ООД. 
 

 
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 . 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно стартиране на пазарни 
консултации във връзка с изпълнение на чл. 
15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги.  
 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява  
стартиране на пазарни консултации във 
връзка с изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 7 от 
Закона за пощенските услуги.  
 
1.2. Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 1.1. 
 

 
2. Доклад относно въпросник от 
Европейската комисия. 
  

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно въпросник от Европейската 
комисия. 
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2.2. Да се предприемат действията, 
предложени в доклада по т. 2.1.  
 

 
3. Доклад относно заплащане на дължимия 
членски внос към IRG за 2019 г. 
  
 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно: „Заплащане на членски 
внос към Групата на независимите 
регулатори (IRG) за 2019 г.“. 
 
3.2. Да бъдат извършени действията, 
съобразно предложението в доклада по т. 
3.1. 
 

 
4. Доклад относно позиция на КРС относно 
изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 
на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на 
предприятията, предоставящи достъп до 
интернет за крайни потребители. 
  
 

 
4. Точката се отлага. 
 
 
 

 
5. Доклад относно обсъждане и приемане на 
проект на Регулаторна политика за 
управление на радиочестотния спектър. 
  

 
5. Точката се отлага. 
 
 

 
6. Доклад относно заявление с вх. № 08-01-
442Е/26.10.2018 г. 
  

 
6. Комисията единодушно приема решение, 
с което спира производството по заявление 
с вх. № 08-01-442Е/26.10.2018 г., подадено 
от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД за издаване на временно разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за наземно цифрово радиоразпръскване (Т-
DAB+) за територията на гр. София. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
1. Доклад относно постъпило заявление вх. № 
08-01-393/28.09.2018 г. от „А1 България” 
ЕАД. 
  

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което спира производството по заявление 
с вх. № 08-01-393/28.09.2018г., подадено от 
„А1 България” ЕАД за издаване на 
временно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър 2х15 MHz в обхват 
2 GHz за територията на Република 
България, за срок от 6 (шест) месеца, 
считано от 01.04.2019 г. 

 
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 
неподвижната радиослужба от вида „точка 
към точка” на „ТЕЛЕНОР 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 
неподвижната радиослужба от вида „точка 
към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 
 

 
3. Доклад относно осигуряване на 
видеоконферентна система за нуждите на 
КРС. 
 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно: „Осигуряване на 
видеоконферентна система за нуждите на 
КРС”. 
 
3.2. Да бъдe сключен договор с  „Аудио 
Арте” ООД с предмет: „Осигуряване на 
видеоконферентна система за нуждите на 
КРС”.  
 

 
4. Доклад относно искане на информация от 
доставчици на услуги за достъп до интернет, 
необходима във връзка с изпълнение на чл. 4, 
пар. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 
 

 
4.1. Комисията разгледа доклад относно 
искане на информация от доставчици на 
услуги за достъп до интернет, необходима 
във връзка с изпълнение на чл. 4, пар. 4 от 
Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 
4.2. Да се изпрати искане за предоставяне 
на информация по електронен път, съгласно 
изложеното в доклада по т. 4.1. 
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5. Доклад относно Проект на Решение на 
Министерски съвет за одобряване на 
законопроект за изменение и допълнение на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
 

 
5. Комисията единодушно съгласува без 
забележки предоставените материали по 
реда на Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация, относно Проект на 
Решение на Министерски съвет за 
одобряване на законопроект за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс. 
 

 
 
 
 
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: _________ 

                                                                                                         (Антония Попова) 
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