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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 
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 „СОФИЯ 
ТРАНС ТАКСИ” ЕООД. 

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 „СОФИЯ 
ТРАНС ТАКСИ” ЕООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
продължаване срока на действие 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 “РАДИО ФМ - ПЛЮС” 
EАД. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за продължаване срока на действие 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 
“РАДИО ФМ - ПЛЮС” EАД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „АГРОСПЕКТЪР“ 
ООД на „АГРОСПЕКТЪР 2019“ ООД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от 
„АГРОСПЕКТЪР“ ООД на 
„АГРОСПЕКТЪР 2019“ ООД. 

 
4. Доклад относно представяне на  проекти 
на актове за установяване на публично 
държавно вземане. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на 7 броя Актове за 
установяване на публично държавно 
вземане на следните предприятия: 
-„TРАФИК БРОУДБАНД 
КОМЮНИКЕЙШАНС” ЕООД; 
- „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” АД; 
- „ИНТЕРНЕТ СЪРВИС” ООД; 
- „ЗУУМ” АД; 
- „ТВ НЕТ“ ООД;  
- „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД; 
- „СТАР ПОСТ” ООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно съгласуване на методика 
за пазарно проучване съгласно чл. 38, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщения. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно съгласуване на методика за пазарни 
проучвания съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщения. 
 
1.1.1 Да се изпрати писмо до Асоциацията 
на българските радио- и телевизионни 
оператори, съгласно приложението към 
доклада по т. 1.1. 
 
1.2 Комисията единодушно съгласува 
методика за провеждане на извадково 
проучване с наименование „Национално 
представително количествено изследване на 
пазарите на платена телевизия, интернет и 
пакетни телекомуникационни услуги в 
България“, предоставени с писмо вх. № 12-
01-3525/04.12.2019 г. на Асоциацията на 
българските радио- и телевизионни 
оператори.  
 
1.2.1 Методиката по т. 1.2 от решението да 
бъде публикувана на интернет страницата 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията. 

 
2. Доклад относно Проекти на Наредба за 
определяне на правила за образуване и 
прилагане на цената на универсалната 
пощенска услуга и Методика за определяне 
на достъпността на цената на универсалната 
пощенска услуга във връзка с измененията на 
Закона за пощенските услуги (обн. ДВ, бр. 53 
от 05 юли 2019 г.). 
 

 
2.1 Комисията единодушно приема проект 
на постановление за изменение на Наредба 
за определяне на правила за образуване и 
прилагане на цената на универсалната 
пощенска услуга (Обн. ДВ. бр.70 от 9 
септември 2011 г.), съгласно приложението 
към решението.  
 
2.1.1 Открива процедура по обществено 
обсъждане на проекта по т.2.1.  
 
2.1.2 Съобщение за изготвения проект, 
мотивите за изготвянето му, проектът по т. 
2.1, изготвената частична предварителна 
оценка на въздействието, съгласно чл. 30б, 
ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и неговата 
администрация, и становището на дирекция 
„Модернизация на администрацията” към 
Министерския съвет, да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
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съобщенията в интернет. Съобщение за 
изготвения проект и мотивите за 
изготвянето му да се публикува в 
национален ежедневник.  
 
2.1.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
2.1.2 в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 
 
2.2 Комисията единодушно приема проект 
на постановление за изменение на 
Методика за определяне на достъпността на 
цената на универсалната услуга (Приета с 
ПМС № 248 от 30.08.2011 г., Обн. ДВ. бр.70 
от 9 Септември 2011г.), съгласно 
приложението към решението.  
 
2.2.1 Открива процедура по обществено 
обсъждане на проекта по т.2.2.  
 
2.2.2 Съобщение за изготвения проект, 
мотивите за изготвянето му, проектът по т. 
2.2 и изготвената частична предварителна 
оценка на въздействието, съгласно чл. 30б, 
ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и неговата 
администрация, и становището на дирекция 
„Модернизация на администрацията” към 
Министерския съвет,  да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. Съобщение за 
изготвения проект и мотивите за 
изготвянето му да се публикуват в 
национален ежедневник.   
 
2.2.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по 
т. 2.2.2 в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 
 

3. Доклад относно отчет за изпълнение на 
целите на Комисия за регулиране на 
съобщенията за 2019 г. 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнение на целите на Комисия 
за регулиране на съобщенията за 2019 г. 
 
3.1.1 Да се публикува на интернет 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията Приложение № 1 „Изпълнение 
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на целите на Комисия за регулиране на 
съобщенията за 2019 г.” към доклада по 
т.3.1. 
 

4. Доклад относно резервиран капацитет на 
елементи от електроразпределителната 
мрежа на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЮГ“ ЕАД. 

4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно резервиран капацитет на елементи 
от електроразпределителната мрежа на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД.  
 
4.1.1 Да се изпрати писмо до 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД за 
отказ за произнасяне по  чл. 20, ал. 7 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура, съгласно 
приложението към доклада по т.4.1.  
 
4.1.2 Да се изпрати писмо до „АЙТОСНЕТ“ 
ЕООД,  „АЙ ТИ ВИ НЕТ“ ООД, 
„ВИЛИДЖНЕТ” ЕООД и „ОМЕГА ТРЕЙД 
1” ЕООД, съгласно приложението към 
доклада по т.4.1. 
 

5. Доклад относно приемане на Правила по 
чл. 21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги 
за реда и сроковете за съгласуване на общи 
условия на договорите с потребителите на 
пощенски услуги. 
 

5.1 Комисията единодушно приема 
резултатите от общественото обсъждане на 
проект на Правила за реда и сроковете за 
съгласуване на общи условия на договорите 
с потребителите на пощенски услуги, 
открито с Решение № 408/31.10.2019 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията.  
 
5.2 Комисията единодушно приема Правила 
за реда и сроковете за съгласуване на общи 
условия на договорите с потребителите на 
пощенски услуги.  
 
5.2.1 Правилата  по т. 5.2 да бъдат 
изпратени за обнародване в официалния 
раздел на „Държавен вестник“, както и да 
бъдат публикувани на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет. 
 

6. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
17/16.09.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс. 
 

6.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на к.к. Боровец, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
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мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
приложение 1 към решението.  
 
6.1.1 Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 6.1, съгласно приложение 2 към 
решението. 
 
6.2 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Добринище, 
включително свободни радиочестоти, 
допустими мощности на излъчване, 
възможни точки на излъчване, както и друга 
необходима техническа информация, 
съгласно приложение 1 към решението. 
 
6.2.1 Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 6.2, съгласно приложение 2 към 
решението. 
 
6.3 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Тетевен, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
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мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
приложение 1 към решението. 
 
6.3.1 Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 6.3, съгласно приложение 2 към 
решението. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно управление на риска в 
Комисия за регулиране на съобщенията през 
2019 г. и приемане на Риск-регистър на 
съществените рискове в Комисия за 
регулиране на съобщенията, установени към 
31.12.2019 г. 
 
 
 

 
1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно управление на риска в Комисия за 
регулиране на съобщенията през 2019 г.  
 
1.1.1 Одобрява проект на Годишен доклад за 
състоянието на риска в Комисия за 
регулиране на съобщенията през 2019 г. и 
проект на Риск-регистър на съществените 
рискове в Комисия за регулиране на 
съобщенията, установени към 31.12.2019 г. 
 

2.Доклад относно определяне на 
специализирана комисия по чл. 56 от Закона 
за електронните съобщения по искане на 
„ТЕНДО ТЕЛЕКОМ“ ЕООД. 
 

2.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението. 
 
2.1.1 Специализираната комисия по т. 2.1 
има за задача да проведе процедурата по чл. 
56 от Закона за електронните съобщения по 
разглеждане на постъпило искане от 
„ТЕНДО ТЕЛЕКОМ” ЕООД за даване на 
задължителни указания на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД. 
 

 
3. Доклад относно корекция по бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г. 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно корекция по бюджета на Комисията 
за регулиране на съобщенията за 2019 г.  
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3.1.1 Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 3.1 
 

4. Доклад относно постъпили заявления за 
издаване на временни разрешения за 
ползване на радиочестотен спектър. 

4.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър 2х5 MHz в обхват 2 
GHz, като му издава временно разрешение. 
 
4.1.1 Радиочестотният спектър по т. 4.1 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
 
4.2 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър 2х20 MHz в обхват 
2,6 GHz, като му издава временно 
разрешение.  
 
4.2.1 Радиочестотният спектър по т. 4.2 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
 
4.3 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър 100 MHz в обхват 
3,6 GHz, като му издава временно 
разрешение. 
 
4.3.1 Радиочестотният спектър по т. 4.3 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
 
4.4 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър 2х5 MHz в 
обхват 2 GHz, като му издава временно 
разрешение. 
 
4.4.1 Радиочестотният спектър по т. 4.4 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
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4.5 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър 2х20 MHz в 
обхват 2,6 GHz, като му издава временно 
разрешение. 

4.5.1 Радиочестотният спектър по т. 4.5 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца.  
 
4.6 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър 100 MHz в 
обхват 3,6 GHz, като му издава временно 
разрешение. 
 
4.6.1 Радиочестотният спектър по т. 4.6 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
 
4.7 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър 2х5 MHz в обхват 2 
GHz, като му издава временно разрешение. 
  
4.7.1 Радиочестотният спектър по т. 4.7 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
 
4.8 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър 2х20 MHz в обхват 
2,6 GHz, като му издава временно 
разрешение. 
  
4.8.1 Радиочестотният спектър по т. 4.8 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
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4.9 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя за временно 
ползване на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър 100 MHz в обхват 
3,6 GHz, като му издава временно 
разрешение. 
 
4.9.1 Радиочестотният спектър по т. 4.9 се 
предоставя за ползване за срок от 6 (шест) 
месеца. 
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