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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 

 

№ 52 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

21 декември 2018 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: 

 

Неда Койчева  - За Гл. 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 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 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 

точка” на “БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕAД. 

 

 

1. 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 

към точка” на “БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕAД. 

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и 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 „НЕТЕРА” EООД. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и 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 

„НЕТЕРА” EООД. 

 

 

3. 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. 

 

 

3. 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. 
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4. 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 

Русе след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

4. 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 

Русе след решение на Съвета за електронни 

медии. 

 

5. Обсъждане и приемане на решение на 

актове за установяване на публично 

държавно вземане. 

 

 

 

5. Комисията единодушно приема решения 

за издаване на 3 броя актове за 

установяване на публично държавно 

вземане на следните предприятия: 

„MАКС ТЕЛЕКОМ” ООД; 

„БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД; 

„СТАР ПОСТ” ООД. 

 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

прехвърляне на част от права и задължения 

по разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър от „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

007“ ЕООД на „ЩИТ-3“ ЕООД. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на част от права и 

задължения по разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър от „АГЕНЦИЯ ЗА 

СИГУРНОСТ 007“ ЕООД на „ЩИТ-3“ 

ЕООД и прекратяване действието на 

разрешение, издадено на „АГЕНЦИЯ ЗА 

СИГУРНОСТ 007” ЕООД. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

 

1. Доклад относно цялостен преглед на 

Тарифата за таксите, които се събират от 

Комисия за регулиране на съобщенията по 

Закона за електронните съобщения 

 

 

1. Точката се отлага. 

 

 

2. Доклад относно постъпили индикативни 

предложения за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Проверка на резултатите 

от Системата за определяне на разходите на 

„Българска телекомуникационна компания” 

ЕАД. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно постъпили индикативни 

предложения за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Проверка на 

резултатите от Системата за определяне на 

разходите на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД.  
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2.2. Да бъдат предприети действията 

съгласно посоченото в доклада по т. 2.1. 

 

3. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-

3347/28.11.2018 г. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклада относно писмо с вх. № 12-01-

3347/28.11.2018 г.  

 

3.2. Да се изпрати писмото, приложено към 

доклада по т. 3.1. 

 

 

4. Доклад относно текуща информацията за 

реализираните международни участия в 

периода ноември-декември. 

 

 

4. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно текуща 

информация за реализираните участия в 

международни прояви в периода ноември – 

декември 2018 г. 

 

5. Доклад относно „Изготвяне на 

документация по открита процедура с 

предмет: „Осигуряване на самолетни билети 

в страната и чужбина за превоз по въздух на 

пътници и багаж при служебни пътувания, 

хотелски резервации в чужбина и 

медицински застраховки при пътувания в 

чужбина за нуждите на Комисията за 

регулиране на съобщенията”. 

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

проект на документация по открита 

процедура с предмет: „Осигуряване на 

самолетни билети в страната и чужбина за 

превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания в чужбина, хотелски 

резервации в чужбина и медицински 

застраховки при пътувания в чужбина за 

нуждите на КРС“. 

5.2. Да бъдат въведени данни за 

процедурата по т. 5.1. в Системата за 

случаен избор в АОП. 

5.3. В случай, че поръчката бъде избрана за 

контрол от АОП, проектът на 

документацията да бъде изпратен до АОП, 

съгласно чл. 122 от ППЗОП.  

 

6. Доклад относно обсъждане и приемане на 

Технически изисквания за осъществяване на 

електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения от любителска 

радиослужба. 

 

 

6.1. Приема резултатите от проведеното 

обществено обсъждане на проект на 

решение за приемане на Технически 

изисквания за осъществяване на електронни 

съобщения чрез радиосъоръжения от 

любителска радиослужба. 
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6.2. Таблицата с постъпилите становища, 

местата и текстовете, в които са отразени 

приетите предложения, както и мотивите за 

неприетите, да бъдат публикувани на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет. 

 

6.3. Приема окончателно решение за 

приемане на Технически изисквания за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез радиосъоръжения от любителска 

радиослужба. 

 

6.4. Решението по т. 6.3. да бъде изпратено 

за обнародване в официалния раздел на 

„Държавен вестник”. 

 

7. Доклад относно Списък по чл. 87, ал. 1 от 

ЗЕСМФИ на независими консултанти и 

външни експерти. 

 

 

7.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което утвърждава Списък на 

независими консултанти и външни 

експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура, съгласно 

Приложението към решението. 

 

7.2. Списъкът по т. 7.1. да бъде изпратен за 

обнародване в „Държавен вестник“ и да се 

публикува на интернет страницата на 

Комисията. 

 

 

8. Доклад относно проект на решение за 

указания относно публикувани условия за 

взаимно свързване за случаите на 

терминиране на трафик с манипулирана 

идентификация на линията на викащия. 

 

 

8. Точката се отлага.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно постъпили индикативни 

предложения за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Измерване на времето за 

пренасяне „от край до край” на единични 

вътрешни пощенски пратки с и без 

предимство и на пощенски колети в мрежата 

на оператора със задължение за извършване 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно постъпили индикативни 

предложения за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „Измерване на времето 

за пренасяне „от край до край” на единични 

вътрешни пощенски пратки с и без 



Протокол № 52 от 21 декември 2018 г. 6 

на универсалната пощенска услуга през 2020 

г.” 

 

предимство и на пощенски колети в 

мрежата на оператора със задължение за 

извършване на универсалната пощенска 

услуга през 2020 г.”  

1.2. Да бъдат предприети действията 

съгласно посоченото в доклада. 

 

 

2. Доклад относно удължаване на срока за 

внасяне на коригирани регулаторни 

счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2017 г.  

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно удължаване срока за 

внасяне на коригирани регулаторни 

счетоводни отчети за отчетната 2017 г.  

2.2. Да бъдaт изпратени писма до 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, съгласно 

приложението към доклада по т. 2.1. 

 

3. Доклад относно индикативен план за 

международната дейност.  

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на Индикативен 

план за международната дейност на КРС 

през 2019 г. 

 

3.2. Приема Индикативен план за 

международната дейност на КРС през 2019 

г. 

 

 

4. Доклад относно издадено разрешение 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 радиосигнали на 

територията на Република България. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно издадено разрешение 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 радиосигнали на 

територията на Република България. 
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4.2. До „ДАРИК РАДИО” АД да бъде 

изпратено писмото, приложено към доклада 

по т. 4.1. 

 

 

 

 

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) 


