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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 ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
21 юни 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Константин Тилев  - Член на КРС  
 
 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Неда Койчева  - За Главен секретар на КРС и  

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. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на „МЕЖДИННА 
СТАНЦИЯ” ООД. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на „МЕЖДИННА СТАНЦИЯ” ООД. 

 
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 
„ГЕООХРАНА” ЕООД. 
 

 
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 „ГЕООХРАНА” ЕООД. 

 
3. Доклад относно дейности, свързани с 
провеждането на 51-то пленарно заседание на 
Комитета за електронни съобщения. 
 

 
3. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно дейности, свързани с провеждането 
на 51-то пленарно заседание на Комитета за 
електронни съобщения. 

 
4. Доклад относно постъпили заявления за 
издаване на временни разрешения за ползване 
на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz. 
 
 

 
4. Комисията единодушно приема решения 
за издаване на временни разрешения за 
ползване на радиочестотен спектър в обхват 
3.6 GHz на следните предприятия: 
 
„Теленор България” ЕАД; 
 
„Българска телекомуникационна компания 
” ЕАД ; 
 
„А1 България” ЕАД. 
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5. Годишен доклад на Комисия за регулиране на 
съобщенията за 2018 г. 
 

5.1. Комисията единодушно приема 
Годишен доклад на Комисия за регулиране 
на съобщенията за 2018 г., съгласно 
приложението към решението, който 
съдържа: 
 
5.1.1. анализ на предоставянето на 
универсалната услуга, включително степен 
на задоволеност и качество; 
 
5.1.2. разпределение на предоставения за 
ползване индивидуално определен 
ограничен ресурс и приложените 
механизми за ефективното му използване; 
 
5.1.3. оценка за развитието на 
конкуренцията на пазарите на електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, 
прилагане принципите на ценообразуване и 
перспективи за развитие; 
 
5.1.4. финансово състояние и 
институционално развитие на Комисията и 
на нейната администрация; 
 
5.1.5. отчет на изпълнението на дейностите 
от предходната година. 
 
5.2. Докладът по т. 5.1. да бъде предоставен 
на Народното събрание, Президента на 
Република България и Министерския съвет. 
 
5.3. Докладът по т. 5.1. да бъде публикуван 
на страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията в Интернет. 
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6. Доклад относно участие на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 16-то Пленарно 
заседание на Групата на европейските 
регулатори на пощенски услуги (ERGP). 
 
 

6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно участие на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 16-то 
Пленарно заседание на Групата на 
европейските регулатори на пощенски 
услуги (ERGP). 
 
6.2. Одобрява позиция на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 16-то 
Пленарно заседание на ERGP. 
 

 
7. Доклад относно обществено обсъждане на 
проект на модел на Европейската комисия за 
оценка на разходите за терминиране на 
повиквания в определено местоположение 
(фиксирани мрежи). 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обществено обсъждане на 
проект на модел на Европейската комисия 
за оценка на разходите за терминиране на 
повиквания в определено местоположение 
(фиксирани мрежи). 
 
7.2. Попълненият въпросник, приложение 
към доклада по т. 7.1., да бъде изпратен до 
Европейската комисия в срок до 28.06.2019 
г. 

 
8. Доклад относно анализ на пазара на 
пощенските услуги за 2018 г. 

 
8.1. Комисията единодушно приема доклад 
„Анализ на пазара на пощенски услуги” за 
2018 г., съгласно приложението. 
 
8.1.1. Докладът по т. 8.1. да бъде изпратен 
на Народното събрание, на Президента на 
Република България и на Министерския 
съвет, едновременно с Годишния доклад на 
Комисия за регулиране на съобщенията за 
2018 г. по Закона за електронните 
съобщения. 
 
8.1.2. Докладът по т. 8.1. да бъде 
публикуван на интернет страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията, 
едновременно с Годишния доклад на 
Комисия за регулиране на съобщенията за 
2018 г. по Закона за електронните 
съобщения. 
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9. Доклад относно документация по процедура 
публично състезание с предмет: „Измерване на 
времето за пренасяне „от край до край” на 
единични вътрешни пощенски пратки в 
мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга 
през 2020 г.” 

9.1. Комисията единодушно одобрява 
проект на документация за участие в 
процедура публично състезание с предмет: 
„Измерване на времето за пренасяне „от 
край до край” на единични вътрешни 
пощенски пратки в мрежата на оператора 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга през 2020 
г.”. 
 
9.2. Да бъдат въведени данни за 
процедурата по т. 9.1. в Системата за 
случаен избор в АОП. 

9.3. В случай че поръчката бъде избрана за 
контрол от АОП, проектът на документация 
да бъде изпратен до АОП съгласно чл. 122 
от ППЗОП.  

 
10. Доклад относно приключване на 
процедурата на обществени консултации по 
проект за изменение на Типово предложение за 
взаимно свързване на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД. 

 
10.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва процедурата 
по откритата с Решение № 193/09.05.2019 г. 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията процедура за обществени 
консултации на проект на изменение на 
типово предложение за взаимно свързване, 
представен от „Българска 
телекомуникационна компания“ ЕАД с 
писмо вх. № 04-04-63Е/05.04.2019 г., в 
която не са постъпили становища от 
заинтересовани лица.  
 
10.2. Одобрява внесения с писмо с вх. № 
04-04-63Е/05.04.2019 г. (Приложение № 1 
към решението) от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД 
проект на изменение на типово 
предложение за взаимно свързване. 
 
10.3. Задължава „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД в 14-
дневен срок от уведомяване за решението 
да публикува на официалната си страница в 
интернет типово предложение за взаимно 
свързване, изменено съобразно т. 10.2. от 
решението.  
 
10.4. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението.  



 

Протокол № 25 от 21 юни 2019 г. 6 

 
 
11. Доклад относно годишен доклад на Комисия 
за регулиране на съобщенията за изпълнение на 
Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 
 

 
11.1. Комисията единодушно приема 
годишен доклад за изпълнение на 
Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 
11.2. Докладът по т. 11.1. да се изпрати до 
Европейската комисия и Органа на 
европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения в срок до 
30.06.2019 г. 
 
11.3. Докладът по т. 11.1. да се публикува 
на интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията.  
 

 
12. Доклад относно определяне на 
специализиранa комисия по чл. 82 от ЗЕСМФИ 
по искане на „Ай Ти Мания“ ЕООД. 
 

 
12.1. Комисията единодушно определя 
специализирана комисия в състав, съгласно 
Приложението към решението. 
 
12.2. Специализираната комисия по т. 12.1. 
да проведе процедурата по чл. 82-84 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило искане с вх. № 12-01-
1108Е/14.06.2019 г. от „Ай Ти Мания“ 
ЕООД, 
 

 
13. Доклад относно запитване относно статута 
на електронни съобщителни мрежи в процес на 
разполагане. 

 
13.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно запитване относно статута 
на електронни съобщителни мрежи в 
процес на разполагане. 
 
13.2. Да се изпрати писмото, приложено 
към доклада по т. 13.1. от решението. 

13.3. Въпросите и отговорите от писмото 
по т. 13.2. от решението да се публикуват на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в раздел 
ОБЛАСТИ НА РЕГУЛИРАНЕ » 
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ 
И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА » 
ПОЗИЦИИ НА КРС. 

 
 

 
 



 

Протокол № 25 от 21 юни 2019 г. 7 

14. Доклад относно искания за даване на 
задължителни указания по чл. 82, ал. 1 от 
ЗЕСМФИ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД. 
 

14. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно искания за даване 
на задължителни указания по чл. 82, ал. 1 от 
ЗЕСМФИ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД. 
 

 
15. Доклад относно изготвяне на документация 
за избор на изпълнител за сключване на договор 
с предмет: „Осигуряване на  съпровод на 
информационна система „Лицензиране и 
регистри”  и портал за електронни 
административни услуги на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 
 

 
15.1. Комисията единодушно одобрява 
обява за събиране на оферти с оглед 
сключване на договор с предмет: 
„Осигуряване на съпровод на 
информационна система „Лицензиране и 
регистри” и портал за електронни 
административни услуги на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 
 
15.2. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет и на 
Портала за обществени поръчки. 
 
15.3. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска предложена цена”. 
 

 
16. Доклад относно избор на изпълнители 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 
мастиленоструйни и лазерни принтери; 
Позиция № 4: Доставка на канцеларски 
материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП) за нуждите на Комисия за регулиране на 
съобщенията”. 

 
16.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно избор на изпълнители 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 
мастиленоструйни и лазерни принтери; 
Позиция № 4: Доставка на канцеларски 
материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП)”.  

16.2. Определя изпълнението на поръчката 
да бъде възложено по позиции, както 
следва: 

1. По Позиция № 1 – „ПЛЕСИО 
КОМПЮТЪРС” ЕАД; 
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2. По Позиция № 2 - „МЕНИДЖМЪНТ 
БИЗНЕС МАШИН” ООД; 

3. По Позиция № 3- „ТОНЕР СЪПОРТ” 
ООД; 

4. По Позиция № 4 - КООПЕРАЦИЯ 
„ПАНДА”. 
 

 
 
 
 
 
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: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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