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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 
 

№ 25 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
18 юни 2020 година 

 
 
 
 

  
ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Кристина Хитрова  - Зам.-Председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Анна Хаджиева  - Член на КРС 
Ердинч Хайрула - Член на КРС  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
 
Мирослава Тодорова - с.д. Главен секретар на КРС,  

съгласно заповед № СП-311/24.02.2020 г.  
и Директор УОР 

Пеньо Пенев   - 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 допълнителна точка. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседаниетo и допълнителната точка да бъде включена 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 „КРИСТА - 
ЕМ“ EООД. 

 
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 „КРИСТА 
- ЕМ“ EООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за  издаване на „ПРО СИНЕМА 
ПРОДАКШЪН“ АД на временно 
разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
номера от „ТЕРАВОЙС“ ЕАД на „ТЕРА 
КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – номера от „ТЕРАВОЙС“ ЕАД на 
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно приемане на проект на 
решение за определяне, анализ и оценка на 
пазара на едро на терминиране на повиквания 
в определено местоположение на 
индивидуални обществени телефонни мрежи 
(пазар 1 от Препоръка 2014/710/EC относно 
съответните пазари на продукти и услуги в 
сектора на електронните комуникации).  

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
решение, с което приема резултатите от 
обществено обсъждане, открито с Решение 
№ 103/12.03.2020 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
1.1.1. Приема проект на решение за 
определяне на пазара на едро на 
терминиране на повиквания в определено 
местоположение на индивидуални 
обществени телефонни мрежи (пазар 1 от 
Препоръка на Европейската комисия 
2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.) като 
съответен пазар, подлежащ на ex ante 
регулиране; за анализ и оценка относно 
наличието на ефективна конкуренция; за 
определяне на предприятия със значително 
въздействие върху съответния пазар и 
налагане на специфични задължения на 
тези предприятия, съгласно приложението 
към решението. 
 
1.1.2. Проектът на решение по т. 1.1.1., 
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 публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 
 
1.1.3. Проектът на решение по т. 1.1.1. да се 
изпрати на Европейската комисия, на 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения и на 
регулаторните органи на държавите - 
членки на Европейския съюз. 
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2. Доклад относно приемане на проект на 
решение за определяне, анализ и оценка на 
пазара на едро на терминиране на гласови 
повиквания в индивидуални мобилни мрежи 
(пазар 2 от Препоръка 2014/710/EC относно 
съответните пазари на продукти и услуги в 
сектора на електронните комуникации).  

 

2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приема резултатите от 
обществено обсъждане, открито с Решение 
№ 104/12.03.2020 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 
2.1.1. Приема проект на решение за 
определяне, анализ и оценка на пазара на 
едро на терминиране на гласови повиквания 
в индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от 
Препоръка на Европейската комисия 
2014/710/ЕС от 9 октомври 2014 г.), като 
съответен пазар, подлежащ на ex ante 
регулиране; за анализ и оценка относно 
наличието на ефективна конкуренция; за 
определяне на предприятия със значително 
въздействие върху съответния пазар и 
налагане на специфични задължения на 
тези предприятия, съгласно приложението 
към решението. 
 
2.1.2. Проектът на решение по т. 2.1.1., 
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 публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 
 
2.1.3. Проектът на решение по т. 2.1.1. да се 
изпрати на Европейската комисия, на 
Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения и на 
регулаторните органи на държавите - 
членки на Европейския съюз. 
 

 
3. Доклад относно изменение и допълнение 
на Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги. 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема проект 
на решение за изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги, 
съгласно Приложението към решението.  
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3.1.1. Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 
3.1. заедно с мотивите за изготвянето му да 
се публикуват на страницата на Комисията 
за регулиране на съобщенията в Интернет. 
Съобщение за откриване на процедурата да 
се публикува в един национален 
ежедневник.  

3.1.2. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 3.1. в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 

 
4.  Доклад относно участие на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 18-тото 
Пленарно заседание на Групата на 
европейските регулатори на пощенски услуги 
(ERGP). 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно участие на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 18-тото 
Пленарно заседание на Групата на 
европейските регулатори на пощенски 
услуги (ERGP). 
 
4.1.1. Приема позиция за участие на 
Комисията за регулиране на съобщенията  в 
18-то Пленарно заседание на Групата на 
европейските регулатори на пощенски 
услуги, съгласно доклада по т. 4.1. 
 

 
5. Доклад относно избор на изпълнител по 
процедура чрез пряко договаряне с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка Аgilent“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Комисията единодушно приема проект на 
решение, с което определя „ТЕСТ 
СОЛЮШЪНС” ООД за изпълнител по 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез пряко договаряне с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка Аgilent“. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 

 

 
1. Доклад относно възстановяване на 
недължимо платени такси. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява акт за 
възстановаване на надвнесени суми за такси 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД. 
 
 
1.2. Комисията единодушно одобрява акт за 
възстановаване на надвнесени суми за такси 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.  
 

 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Кристина Хитрова                               ____________ 
                          (Зам -Председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Анна Хаджиева                             ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Ердинч Хайрула                            ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 
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