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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 
 

№ 04 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
17 януари 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. 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 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 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

 
 
Комисията единодушно приема решение за 
отнемане на 2 бр. разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс на следните предприятия: 

 
 - „МЕТРО” ЕООД; 
 
 - „СОТ СИГМА СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 
 
 
РАЗДЕЛ Б 

 

 
 
1. Доклад относно резултати от Системата за 
разпределение на разходите на БТК ЕАД за 
2017 г.  

 
 
1. Комисията единодушно приема да се 
изпрати писмо до „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД, съгласно указанията дадени на 
заседанието. 

 
2. Доклад относно предложение за промени в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, изготвен от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД. 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно предложението за промени 
в Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони, изготвен от 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД.  
 
2.2 Да се изпратят писмата, приложени към 
доклада по т. 2.1. 
 
 
 
 



 

Протокол № 04 от 17 януари 2019 г. 3 

2.3 Комисията единодушно утвърждава 
включването на село Тешово, община 
Хаджидимово, област Благоевград в 
Списъка на населените места и селищни 
образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони. 

 
3. 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 за 
преносимост на номера. 
 

 
3.1 Комисията единодушно реши да приеме 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на Проект на решение за 
приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 
г. за правилата за ползване, разпределение и 
процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и 
отнемане на номера, адреси и имена, 
съгласно приложението към решението. 
 
3.2 Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения, и 
мотивите за неприетите да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет.  
 
3.3 Комисията единодушно приема решение 
за приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 
г. за правилата за ползване, разпределение и 
процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и 
отнемане на номера, адреси и имена. 
 
3.4 Решението по т. 3.3 да се изпрати за 
обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник“.   
 
3.5 Комисията единодушно реши да приеме 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на Проект на решение за 
изменение и допълнение на Функционални 
спецификации за преносимост на 
географски номера при промяна на 
доставчика на фиксирана телефонна услуга 
и/или при промяна на адреса в рамките на 
един географски национален код за 
направление, съгласно приложението към 
решението. 
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3.6 Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения, и 
мотивите за неприетите да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет.  
 
3.7 Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на 
Функционални спецификации за 
преносимост на географски номера при 
промяна на доставчика на фиксирана 
телефонна услуга и/или при промяна на 
адреса в рамките на един географски 
национален код за направление. 
 
3.8 Решението по т. 3.7 да се изпрати за 
обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник“.   
 
3.9 Комисията единодушно реши да приеме 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на Проект на решение за 
изменение и допълнение на Функционални 
спецификации за осъществяване на 
преносимост на национално значими 
номера при промяна на доставчика на 
обществена мобилна телефонна услуга, 
съгласно приложението към решението. 
 
3.10 Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения, и 
мотивите за неприетите да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет.  
 
3.11 Комисията единодушно приема 
решение за изменение и допълнение на 
Функционални спецификации за 
осъществяване на преносимост на 
национално значими номера при промяна 
на доставчика на обществена мобилна 
телефонна услуга. 
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3.12 Решението по т. 3.11 да се изпрати за 
обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник“.   
 
3.13 Комисията единодушно реши да 
приеме резултатите от проведеното 
обществено обсъждане на Проект на 
решение за изменение и допълнение на 
Функционални спецификации за 
осъществяване на преносимост на 
негеографски номера при промяна на 
доставчика, предоставящ съответната 
услуга, съгласно приложението към 
решението. 
 
3.14 Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения, и 
мотивите за неприетите да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет.  
 
3.15 Комисията единодушно приема 
решение за изменение и допълнение на 
Функционални спецификации за 
осъществяване на преносимост на 
негеографски номера при промяна на 
доставчика, предоставящ съответната 
услуга. 
 
3.16 Решението по т. 3.15 да се изпрати за 
обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник“.   

 
4. Доклад относно анализ на практиката за 
разработване на стратегии. 
 

 
4.1 Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно анализ на 
практиката за разработване на стратегии.  
 
4.2 В срок до 15.02.2019 г. работната група 
да внесе проект на стратегия, съгласно 
дадените насоки от заседанието. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
1. Доклад относно Проект на Решение на 
Министерския съвет за бюджетната 
процедура за 2020 г. 
 

 
1. 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 бюджетната процедура за 2020 г., като 
изразява своето становище, съгласно 
приложението към решението. 

 
 
 
 
 
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: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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