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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 

 

№ 18 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

18 април 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” 

Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  
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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 относно 

представяне на проекти за Актове за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на 7 броя актове за 

установяване на публично държавно 

вземане на следните предприятия: 

 

“САЛАМАДЪР – Д.А.С” ООД; 

„МЕТРО” ЕООД; 

„СОТ СИГМА СЕКЮРИТИ” ЕООД; 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

ДОБРИЧ“ АД; 

„ВИАЙЛЕТ 1“ ЕООД; 

„КОМФОРТ САНДАНСКИ“ ЕООД; 

„ЕЙ ЕС ПИ“ 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 

„O’К СУПЕРТРАНС” АД. 

 

 

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 „O’К СУПЕРТРАНС” АД. 

 

3. 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 

"СОД-2004". 

 

3. 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 "СОД-2004". 
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4. 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 

въздушна подвижна радиослужба на 

„ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК” АД. 

4. 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 въздушна подвижна радиослужба на 

„ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК” АД. 

 

5. 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 след 

решение на Съвета за електронни медии. 

 

5. 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 след 

решение на Съвета за електронни медии. 

 

6. 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. 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. Троян след решение на 

Съвета за електронни медии. 

 

 

7. Комисията единодушно приема решениe 

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. Троян след решение на 

Съвета за електронни медии. 
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РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно внесено намерение за 

кандидатстване на несправедливата 

финансова тежест от извършване на 

универсалната пощенска услуга за 2018 г. 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

становище относно внесен референтен 

сценарий за изчисляване на нетните 

разходи от извършване на универсалната 

пощенска услуга през 2018 г. от 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, съгласно 

приложението към решението. 

 

1.2. Референтният сценарий по т. 1.1. е 

достоверен и приложим на практика. 

 

 

2. Доклад относно писма с вх. №№ 14-00-

213/04.02.2019 г. и 14-00-213/22.02.2019 г. 

постъпили в Комисия за регулиране на 

съобщенията. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писма с вх. №№ 14-00-

213/04.02.2019 г. и 14-00-213/22.02.2019 г., 

постъпили в Комисия за регулиране на 

съобщенията. 

 

2.2. Да бъдат предприети действията, 

предвидени в доклада по т. 2.1. от 

решението, след отразяване на промените в 

писмата въз основа на указанията, дадени 

на заседанието. 

 

 

3. Доклад относно контролната дейност на 

Главна дирекция „Контрол на съобщенията”. 

 

 

 

3. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно Отчет за контролната дейност на 

Главна дирекция „Контрол на съобщенията 

за I-вото тримесечие на 2019 г. и План за 

контролната дейност на Главна дирекция 

„Контрол на съобщенията за II-вото 

тримесечие на 2019 г. 

 

4. Доклад относно изменение и допълнение 

на разрешение, издадено на „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез две електронни 

съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване с национален обхват. 

 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение, 

издадено на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез две електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване с 

национален обхват. До Министерство на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията да бъде изпратено писмо, с 

което да бъде информирано за приетото 

решение. 
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5. Доклад относно писмо вх. № 12-01-

1161Е/20.03.2019 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ”  

ЕAД. 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо вх. № 12-01-

1161Е/20.03.2019 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ” 

ЕAД. 

 

5.2. Да бъдат предприети действията, 

съгласно посоченото в доклада по т. 5.1. от 

решението. 

 

6. Доклад относно информационна кампания 

за регулацията на цените на международните 

повиквания и на кратките текстови 

съобщения в рамките на Европейския съюз. 

 

 

6.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно информационна кампания 

за регулацията на цените на 

международните повиквания и на кратките 

текстови съобщения в рамките на 

Европейския съюз. 

6.2. Приема становищата, приложени към 

доклада по т. 6.1. от решението, изменени 

съобразно указанията, дадени на 

заседанието. Същите да се публикуват на 

интернет страницата на комисията в раздел 

„Области на регулиране“, подраздел 

„Регулирани комуникации в рамките на 

Европейския съюз“. 

 

6.3. На интернет страницата на комисията в 

раздел „Новини“ да се публикува 

съобщението, приложено към доклада по т. 

6.1. от решението, изменено съобразно 

указанията на заседанието. 

 

6.4. На интернет страницата на комисията в 

раздел „За потребителите“ да се създаде  

нов подраздел „Международни повиквания 

и кратки текстови съобщения в рамките на 

Европейския съюз“ и в него да се 

публикува информационният материал под 

формата на въпроси и отговори, приложен 

към доклада по т. 6.1. от решението. 
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7. Доклад относно двадесет и трето регулярно 

събиране на данни за международния 

роуминг и първо събиране на данни за 

регулираните комуникации в рамките на 

Европейския съюз. 

 

 

7.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което задължава „А1 България“ 

ЕАД, „Българска телекомуникационна 

компания“ и „Теленор България“ ЕАД да 

предоставят пълна и точна информация с 

попълването на приложения към решението 

въпросник относно двадесет и третото 

регулярно събиране на данни за 

международния роуминг. 

 

7.1.1. Попълненият въпросник следва да 

бъде предоставен на комисията по 

електронен път в срок до 31 май 2019 г. 

 

7.1.2. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

7.2. Комисията единодушно приема 

решение, с което задължава „А1 България“ 

ЕАД, „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, „Теленор България“ и 

„Кулбокс“ АД да предоставят пълна и 

точна информация с попълването на 

приложения към решението въпросник 

относно първото събиране на данни за 

регулираните комуникации в рамките на 

Европейския съюз. 

 

7.2.1. Попълненият въпросник следва да 

бъде предоставен на комисията по 

електронен път в срок до 31 май 2019 г. 

 

7.2.2. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

 

8. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-

305/18.02.2019 г. 

 

8.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 14-00-

305/18.02.2019 г. 

 

8.2. До Комисията за защита на 

потребителите, Комисията за защита на 

конкуренцията, „А1 България“ ЕАД, 

„Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД и „Теленор България“ ЕАД да бъдат 

изпратени писмата, приложени към доклада 
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по т. 8.1. от решението. 

 

9. Доклад относно писма вх. № 12-01-

1187/28.03.2019 г. От „КОРЕС НЕТУЪРКС” 

ЕООД и „К.Б.А. ИМОТИ” ЕООД. 

 

 

9. Комисията единодушно приема решение, 

с което специализираната комисия, 

определена с Решение № 131/28.03.2019 г. 

на КРС, да проведе процедурата по чл. 82-

84 от Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура по 

исканията на „КОРЕС НЕТУЪРКС” ЕООД 

и „К.Б.А. ИМОТИ” ЕООД. 

 

10. Доклад относно позиция на Комисия за 

регулиране на съобщенията 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. 

 

 

10.1. Комисията единодушно приема 

резултатите от проведените обществени 

консултации, открити с Решение № 

497/23.11.2018 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията, съгласно 

Приложение № 1 към решението.  

 

10.2. Приема Позиция на Комисията за 

регулиране на съобщенията относно 

изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 

на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на 

доставчиците, предоставящи достъп до 

интернет за крайни потребители, съгласно 

Приложение № 2 към решението.  

 

10.3. Резултатите по т. 10.1. да се 

публикуват на страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет.  

 

 

11. Доклад относно „Изготвяне на покана за 

събиране на оферти с оглед сключване на 

договори с предмет: „Охранителни дейности 

и абонаментно-техническо обслужване на 

охранителни системи в обекти на Комисия за 

регулиране на съобщенията при 14 обособени 

позиции“. 

 

 

11.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което одобрява покана за 

събиране на оферти с оглед сключване на 

договори с предмет: „Охранителни 

дейности и абонаментно-техническо 

обслужване на охранителни системи в 

обекти на Комисията за регулиране на 

съобщенията при 14 обособени позиции”. 

 

11.2. Поканата да бъде публикувана на 

Профила на купувача на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет, 

подраздел „Други“, както и да бъде 

изпратена до дружествата, посочени в 

Приложението към решението. 
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11.3. Изборът на изпълнители по 

процедурата с предмет по т. 11.1. от 

решението да бъде на база „най-ниска 

цена”. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Анализ на административната 

организация и функциите на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно Анализ на 

административната организация и 

функциите на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

1.2. Одобрява приложената покана към 

доклада по т. 1.1. от решението. 

 

2. Доклад относно профил на България към 

главата за телекомуникациите в „Индекс за 

навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и  

обществото и Доклад, 2019 г.”, изготвен от 

Европейската комисия. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно профил на България към 

главата за телекомуникациите в „Индекс за 

навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и обществото и Доклад, 2019 

г.”, изготвен от Европейската комисия. 

 

2.2. Предложенията на Комисията за 

регулиране на съобщенията да се изпратят 

на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията. 

 

 

3. Доклад относно отговори на писмо на 

Комисията за регулиране на съобщенията с 

изх. № 03-07-32/05.03.2019 г. 

 

 

3. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно отговори на писмо на Комисията за 

регулиране на съобщенията с изх. № 03-07-

32/05.03.2019 г. 

 

4. Доклад относно изготвен проект на обява 

за участие в поръчка по реда на чл. 187 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 

оглед сключване на договори с предмет: 

„Периодична доставка по заявка на 

канцеларски материали и консумативи при 

следните самостоятелно обособени 

позиции:Позиция № 1: Доставка на копирна 

хартия; Позиция № 2: Доставка на 

канцеларски материали; Позиция № 3: 

Доставка на консумативи за 

 

4.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което одобрява обява за избор 

на изпълнител за сключване на договори с 

предмет: „Периодична доставка по заявка 

на канцеларски материали и консумативи 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: 

 

Позиция № 1: Доставка на копирна хартия; 
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мастиленоструйни и лазерни принтери; 

Позиция № 4: Доставка на канцеларски 

материали (запазена по чл. 12. ал. 1, т. 1. от 

ЗОП)”. 

  

Позиция № 2: Доставка на канцеларски 

материали; 

 

Позиция 3: Доставка на консумативи за 

мастиленоструйни и лазерни принтери;  

 

Позиция № 4: Доставка на канцеларски 

материали (запазена по чл. 12. ал. 1, т. 1. от 

ЗОП)”  

 

4.2. Обявата да бъде публикувана на 

Профила на купувача на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет, 

както и на Портала на Агенцията по 

обществени поръчки. 

 

4.3. Критерий за възлагане на настоящата 

поръчка е „най-ниска предложена цена“. 

 

 

 

 

 

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) 


