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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 

 

№ 04 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

23 януари 2020 година 

 

 

 

 

  

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам.-Председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 

Константин Тилев - Член на КРС  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Неда Койчева  - За Главен секретар на КРС, 

съгласно Заповед РД-07-11/20.01.2020 г. 

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:   

  

 

 

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 „ЕКСПРЕС 

ГРУП“ ООД. 

 

 

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 

„ЕКСПРЕС ГРУП“ 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 

„РАДИО СОТ” ООД. 

 

 

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 „РАДИО СОТ” ООД. 

 

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 

„РАДИО СОТ” ООД. 

 

 

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 „РАДИО СОТ” ООД.  

 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД 

след проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс по реда на Закона за радиото и 

 

4. Точката се отлага.  
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телевизията за територията на град Дупница. 

 

5. 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“ 

EAД. 

 

 

5. 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“ 

EAД. 

 

 

6. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение на „БТК-НЕТ“ 

ЕООД. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение на „БТК-НЕТ“ 

ЕООД. 

 

 

7. Обсъждане и приемане на решения за 

откриване на процедури по отнемане на 

разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс. 

 

 

7. Точката се отлага. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно регулярно събиране на 

информация, необходима на Европейската 

комисия за изготвяне на доклад за развитието 

на електронните съобщения. 

 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което предприятията, посочени 

в Приложение № 1 към решението, да 

предоставят информация, съобразно 

Приложение № 2 към решението. 

 

1.1.1. Предприятията, посочени в 

Приложение № 3 към решението, да 

предоставят информация, съобразно 

Приложение № 4 към решението. 

 

1.1.2. Информацията по т. 1.1. и 1.1.1. 

следва да бъде предоставена в Комисията за 

регулиране на съобщенията в срок до 

12.02.2020 г. по един от следните три 

начина: чрез електронния портал на 

комисията; или на хартиен носител и по 

електронна поща; или на електронен 

носител.  

 

1.1.3. Предприятията по т.1.1. и т. 1.1.1. 

следва да посочат изрично коя част от 

предоставяната информация представлява 
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търговска тайна. 

 

1.1.4. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

 

2. Доклад относно проекти на формуляри на 

въпросници за отчет на дейността през 

2019 г. на предприятията, притежаващи 

регистрация в Комисията за регулиране на 

съобщенията за намерение да осъществяват 

обществени електронни съобщения. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад, относно проекти на формуляри 

(въпросници) за отчет на дейността през 

2019 г. на предприятията, притежаващи 

регистрация в Комисията за регулиране на 

съобщенията за намерение да осъществяват 

обществени електронни съобщения. 

 

2.1.1. Да бъдaт изпратени писма по 

електронна поща, съгласно предложението 

в доклада по т. 2.1. 

 

2.2. Комисията единодушно приема  

решение, с което утвърждава образци на 

формуляри за отчет на дейността по 

предоставяне на електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги от предприятията, 

както следва: 

1. Образец на формуляр „ОБЩА ЧАСТ към 

въпросник за отчет на дейността през 

2019 г. на предприятията, осъществяващи 

обществени електронни съобщения” и 

инструкция към него – Приложение 1. 

2. Образец на формуляр „Въпросник за 

отчет на дейността през 2019 г. на 

предприятията, предоставящи фиксирана 

телефонна услуга и/или достъп до 

обществена телефонна услуга чрез услугата 

"избор на оператор" и/или телефонна услуга 

чрез обществени телефони” и инструкция 

към него – Приложение 2. 

3. Образец на формуляр „Въпросник за 

отчет на дейността през 2019 г. на 

предприятията, предоставящи обществени 

телефонни услуги чрез наземни мрежи с 

ползване на радиочестотен спектър” и 

инструкция към него – Приложение 3. 

4. Образец на формуляр „Въпросник за 

отчет на дейността през 2019 г. на 

предприятията, предоставящи услуги за 

пренос на данни и/или услуги за достъп до 

интернет ” и инструкция към него – 

Приложение 4-01. 

5. Образец на формуляр „Въпросник за 

изпълнение разпоредбите на Регламент 
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(ЕС) 2015/2120  през 2019 г. от 

предприятията, предоставящи услуги на 

дребно за пренос на данни и/или услуги за 

достъп до интернет” и инструкция към него 

– Приложение 4-02. 

6. Образец на формуляр „Въпросник за 

отчет на дейността през 2019 г. на 

предприятията, предоставящи услуги за 

пренос и/или разпространение на радио- и 

телевизионни програми, вкл. наземно 

радиоразпръскване и IPTV” и инструкция 

към него – Приложение 5. 

7. Образец на формуляр „Въпросник за 

отчет на дейността през 2019 г. на 

предприятията, предоставящи услугата 

линии под наем, вкл. международни линии 

под наем” и инструкция към него – 

Приложение 6. 

  

2.2.1. Утвърждава образец на формуляр 

„Въпросник за отчет на дейността през 

текущата година на предприятията, 

уведомили Комисията за регулиране на 

съобщенията за прекратяване на дейността 

си по осъществяване на обществени 

електронни съобщения и заличаване от 

публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕС” – Приложение 7. 

 

2.2.2. Утвърждава образец на заявление за 

регистрация/създаване на профил в 

информационната система на Комисията за 

регулиране на съобщенията за online 

попълване и подаване на въпросници за 

отчет на дейността на предприятията, 

предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги - 

Приложение 8. 

 

2.2.3. Предприятията следва изрично и 

писмено да определят за всеки отделен 

случай коя част от предоставяната 

информация представлява търговска тайна. 

 

2.2.4. Образците по т. 2.2., т. 2.2.1. и по т. 

2.2.2. от решението да се публикуват на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в Интернет. 

 

2.2.5. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 
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3. Доклад относно проекти на въпросници за 

събиране на информация от пощенските 

оператори, извършващи пощенски услуги за 

дейността им през 2019 г. 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно Проекти на въпросници за 

събиране на информация от пощенските 

оператори, извършващи пощенски услуги 

за дейността им през 2019 г. 

3.1.1. Да бъдат предприети действия, 

съгласно предложението в доклада по т. 3.1. 

3.2. Комисията единодушно приема 

решение, с което „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 

ЕАД да предостави информация, съгласно 

Приложения № 1 и 2 към решението. 

3.2.1. Операторите, посочени в Приложение 

№ 6 към решението, да предоставят 

информация, съгласно Приложения № 1 и 2 

към решението. 

3.2.2. Операторите, посочени в Приложение 

№ 7 към решението, да предоставят 

информация, съгласно Приложения № 1 и 3 

към решението. 

3.2.3. Операторите, посочени в Приложение 

№ 8 към решението, да предоставят 

информацията, съгласно Приложения № 1 и 

4 към решението. 

3.2.4. Операторите по т. 3.2.-3.2.3. да 

предоставят исканата информация в срок до 

31.03.2020 г. 

3.2.5. Операторите по т. 3.2.–3.2.3., в случай 

че прекратят дейност, да предоставят 

информация, съгласно Приложение № 5 

към решението за съответната година, в 

която е прекратена дейността. 

3.2.6. Операторите по т. 3.2.-3.2.5. следва 

изрично и писмено да определят за всеки 

отделен случай коя част от предоставяната 

информация представлява търговска тайна. 
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3.2.7. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

4. Доклад относно заплащане на дължимия 

членски внос към Европейския институт по 

стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за 

2020 г. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно заплащане на членски внос 

към Европейския институт по стандарти в 

далекосъобщенията (ETSI) за 2020 г. 

 

4.1.1.  Да бъдат извършени действията, 

съобразно предложението в доклада по т. 

4.1. 

 

 

5. Доклад относно проект на цели на 

Комисията за регулиране на съобщенията за 

2020 г. 

 

 

5.1. Комисията единодушно приема цели на 

Комисията за регулиране на съобщенията за 

2020 г. 

 

5.1.1. Целите по т. 5.1. да бъдат 

публикувани на страницата в Интернет на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

подрубрика „Мисия”. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                               ____________ 

                          
(Зам -Председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Константин Тилев                       ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


