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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 
заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
 
1. 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 Община 
Русе. 

 
1. 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 
Община Русе. 

 
2. 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 
подвижна радиослужба – PMR, на 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС” ЕАД. 

                                                                                                                                                                                                                            
2.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 
подвижна радиослужба – PMR, на 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС” ЕАД. 

 
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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 

 
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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 

 
4. 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 

 
4. 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 
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точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 
5. 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 град Тутракан след решение 
на Съвета за електронни медии. 

 
5. 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 град Тутракан след решение 
на Съвета за електронни медии. 

 
6. 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 град 
Тутракан след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
6. 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 град 
Тутракан след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
7. Обсъждане и приемане на решения за 
прехвърляне на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „СОД- ПЛЕВЕН” 
ЕООД, „АРКУС-СИГУРНОСТ 
БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД и „АГЕНЦИЯ БАРС 
3“ ЕООД на „СОТ-СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД. 

 
7. Комисията единодушно приема решения 
за прехвърляне на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от „СОД- 
ПЛЕВЕН” ЕООД, „АРКУС-СИГУРНОСТ 
БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД и „АГЕНЦИЯ 
БАРС 3“ ЕООД на „СОТ-СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно изменение на Системата за 
определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което одобрява изменена Система за 
определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД, съгласно проект за изменение, 
представен с писма с вх. №№ 04-04-
108Е/06.06.2019 г. и 04-04-108E/12.06.2019 
г. 

 
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. Комисията единодушно приема решение, 
с което утвърждава изменение на работните 
дни, в които се предоставя универсалната 
пощенска услуга, в населените места с. 
Гайтаниново, с. Илинден, с. Нова Ловча и с. 
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Парил, община Хаджидимово, област 
Благоевград. Посочените населени места са 
част от Списъка на населените места и 
селищни образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони. 

 
3. Доклад относно провеждане на обществена 
поръчка с предмет: "Проверка на Системата 
за определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”. 

 
3.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което прекратява процедура 
публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Проверка 
на Системата за определяне на разходите на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ”  ЕАД за 2016 и 2017 
финансови години”.  
 
3.2 Да се публикува информация за 
прекратената процедура на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията в раздел „Профил на 
купувача” и до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки.  
 
3.3 Електронната преписка в „Профила на 
купувача” по обществена поръчка с 
предмет: "Проверка на Системата за 
определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ”  
ЕАД за 2016 и 2017 финансови години” е 
както следва:  
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-
uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-
vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-
predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-
na-razhodite-na-bylgarska-
telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-
2017-finansovi-godini 

 
4. Доклад относно постъпили заявления за 
издаване на временни разрешения за 
ползване на радиочестотен спектър в обхвати 
2 GHz и 2.6 GHz.  

 
4. Комисията единодушно приема решения 
за издаване на временни разрешения за 
ползване на радиочестотен спектър в 
обхвати 2 GHz и 2.6 GHz на следните 
предприятия: 
-  „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 2 броя; 
- „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД – 2 броя; 
- „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 2 броя. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 

https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
https://crc.bg/bg/statii/1665/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-proverka-na-sistemata-za-opredelqne-na-razhodite-na-bylgarska-telekomunikacionna-kompaniq-ead-za-2016-i-2017-finansovi-godini
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ползване на радиочестотен спектър за 
краткосрочно събитие на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД. 

ползване на радиочестотен спектър за 
краткосрочно събитие на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД. 

 
6. Доклад относно становище по проект на 
Закон за изменение и допълнение на Закона 
за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП). 

 
6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно становище по проект на закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
защита на потребителите. 
 
6.2 Да се изпрати до Министерството на 
икономиката писмото, приложено към 
доклада по т. 6.1. 

 
7. Доклад относно средносрочната бюджетна 
прогноза за периода 2020-2022 г., в 
съответствие с Решение № 195 от 11.04.2019 
г. на Министерски съвет. 

 
7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно средносрочната бюджетна прогноза 
за периода 2020-2022 г., в съответствие с 
Решение № 195 от 11.04.2019 г. на 
Министерски съвет. 
 
7.2 Да се изпрати писмо до Министерство 
на финансите, съгласно приложението към 
доклада по т. 7.1. 

 
 
8. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс.  

 
 
8. Точката се отлага. 

 
9. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-
82/16.05.2019 г. от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията относно необходимостта от 
актуализация на Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър и 
Техническите изисквания за работа на 
електронни съобщителни мрежи от 
радиослужби неподвижна-спътникова, 
подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях. 

 
9.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 03-07-82/16.05.2019г. 
от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията относно необходимостта от 
актуализация на Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър и 
Техническите изисквания за работа на 
електронни съобщителни мрежи от 
радиослужби неподвижна-спътникова, 
подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях. 
 
9.2 Да бъдe изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 9.1. 

 
 
10. Доклад относно получен отговор от 
Комисията за телекомуникации и пощи на 
Република Гърция, във връзка с писмо на 

 
 
10. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно получен отговор 
от Комисията за телекомуникации и пощи 
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Комисията за регулиране на съобщенията, с 
изх. № 12-02-58/ 03.04.2019 г., свързано с 
предприетите и планирани действия във 
връзка с Меморандум за разбирателство за 
намаляване на международните тарифи за 
роуминг за телекомуникационни услуги, 
сключен между Република Гърция и 
Република Северна Македония. 

на Република Гърция, във връзка с писмо на 
Комисията за регулиране на съобщенията, с 
изх. № 12-02-58/ 03.04.2019 г., свързано с 
предприетите и планирани действия във 
връзка с Меморандум за разбирателство за 
намаляване на международните тарифи за 
роуминг за телекомуникационни услуги, 
сключен между Република Гърция и 
Република Северна Македония. 

 
11. Доклад относно постъпил Проект на 
Решение на Министерския съвет за приемане 
на Актуализирана политика в областта на 
електронните съобщения на Република 
България 2019-2022 г. 

 
11. Комисията единодушно съгласува без 
забележки предоставените материали по 
реда на Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация, относно Проект на Решение 
на Министерския съвет за приемане на 
Актуализирана политика в областта на 
електронните съобщения на Република 
България, като изразява своето становище, 
съгласно приложението към решението. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно изготвяне на 
документация за открита процедура с 
предмет „Доставка на измервателна 
апаратура при следните обособени позиции: 
Позиция 1: Доставка на измервателна 
апаратура за станции за радиомониторинг от 
Националната система за радиомониторинг; 
Позиция 2: Доставка на спектрални 
анализатори“.      

 
1.1 Комисията единодушно одобрява проект 
на документация за участие в открита 
процедура с предмет: „Доставка на 
измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 
измервателна апаратура за станции за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка 
на спектрални анализатори“.  
 
1.2 Да бъдат въведени данни за процедурата 
по т. 1.1 в Системата за случаен избор в 
АОП.  
 
1.3 В случай, че поръчката бъде избрана за 
контрол от АОП, проектът на 
документацията да бъде изпратен до АОП, 
съгласно чл. 122 от ППЗОП. 

 
2. Доклад относно приемане на окончателно 
решение за определяне, анализ и оценка на 
пазара на едро на предоставяне на локален 
достъп в определено местоположение (пазар 

 
2.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя пазара на едро на 
локален достъп в определено 
местоположение (пазар 3а от Препоръка 
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3а от Препоръка 2014/710/EC относно 
съответните пазари на продукти и услуги в 
сектора на електронните комуникации). 

2014/710/EC)1като съответен пазар: 
 
2.1.1 Съответният продуктов пазар включва: 
всички продукти за физически достъп, 
свързани с необвързан достъп до абонатна 
линия, базирана на усукана метална двойка, 
включително чрез FTTC/xDSL; продукти за 
физически достъп, реализирани чрез FTTH, 
на базата на директна оптична свързаност и 
WDM технология; всички продукти за 
виртуален достъп, реализирани във 
влакнесто-оптични мрежи за достъп (FTTH, 
FTTB, FTTC/xDSL). 
 
2.1.2 Съответният географски пазар по т. 
2.1.1 е национален и обхваща територията 
на Република България. 
 
2.2 На съответния пазар по т. 2.1 е налице 
ефективна конкуренция, поради което 
Комисията за регулиране на съобщенията 
отменя всички специфични задължения, 
наложени на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД с Решение № 372/13.08.2015 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
 
2.3 Определя преходен период до отмяната 
на специфичните задължения по т. 2.2: 
 
2.3.1 В срок от 12 месеца, считано от 
публичното оповестяване на интернет 
страницата на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД на общи условия по чл. 15, ал. 2 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура за 
предоставяне на достъп до и/или съвместно 
ползване на пасивна инфраструктура 
(подземна канална мрежа), „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД няма право да прекратява и/или изменя 
условията на договорите, сключени при 
условията на наложените специфични 
задължения. 
 

                                                           
1 1 Препоръка на Комисията от 09 октомври 2014 г. относно съответните пазари на продукти и услуги 
в сектора на електронните комуникации, подлежащ на регулиране ex ante в съответствие с Директива 
2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и услуги (2014/710/EC), ОВ L 295/79, 11.10.2014 г. 
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2.3.2 До публичното оповестяване на общи 
условия по т. 2.3.1 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД предоставя достъп до и/или съвместно 
ползване на пасивна инфраструктура 
(подземна канална мрежа) при условията на 
задълженията, предвидени с Решение № 
372/13.08.2015 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
2.3.3 В тридневен срок, считано от 
публичното оповестяване на общи условия 
по т. 2.3.1, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД е задължена да уведоми страните по 
действащите договори за достъп до 
подземна канална мрежа и Комисията за 
регулиране на съобщенията за направената 
публикация, като посочи и точната дата, на 
която е направена публикацията. 
 
2.4 Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 

 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                          ___________ 
                                               (Зам. Председател на КРС) 
 
3. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Константин Тилев                        ____________ 
                                                              (Член на КРС) 
 

 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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