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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 
 

№ 5 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
24 януари 2019 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: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
Неда Койчева  - 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 
издаване 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, на „СИГМА 
СОД СЕКЮРИТИ“ ООД. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за издаване 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, на 
„СИГМА СОД СЕКЮРИТИ“ ООД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 ОБЩИНА ШУМЕН. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието 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 ОБЩИНА ШУМЕН. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решения 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 
„СПЕКТЪР-01” ЕООД. 
 

 
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 „СПЕКТЪР-01” ЕООД. 
 

 
4. Обсъждане и приемане на решения за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения за собствени 
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чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на 
„МАРК ВЛАДИС” ООД. 
 

нужди чрез електронна съобщителна мрежа 
от подвижна радиослужба – PMR, издадено 
на „МАРК ВЛАДИС” ООД. 

 
5. 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 
„АЛБЕНА” АД. 

 
5. 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 „АЛБЕНА” АД. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване на процедура по изменение на 
разрешение, издадено на БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО РАДИО за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на 
Република България. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване на процедура по изменение 
на разрешение, издадено на БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО РАДИО за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на 
Република България. 
 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от ЕТ„ВЕЛИНА-
БОРИСЛАВ ДИМОВ“ на „ВЕЛИНА 
ТАКСИ“ ЕООД. 
 

 
7. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от 
ЕТ„ВЕЛИНА-БОРИСЛАВ ДИМОВ“ на 
„ВЕЛИНА ТАКСИ“ ЕООД. 
 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 
 

 
8. Комисията единодушно приема решения 
за откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс на следните 
предприятия: 

„ДИЯН БОЯДЖИЕВ” ЕООД; 
„ВИКИНГ – НИКОЛОВ“ ЕООД – по три 
разрешения; 
„ИНФОПРЕС И КО“ ЕООД; 
ЕТ „МАРИНОВ – НИКОЛАЙ МАРИНОВ“; 
ЕТ „ЕВРОТАКСИ – КАМЕЛИЯ 
ДИМИТРОВА“; 
„СЕЛЕКТ СЕКЮРИТИ“ ООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 
 
 

 
1. Доклад относно проекти на въпросници за 
събиране на информация от предприятията, 
осъществяващи обществени електронни 
съобщения, за дейността им през 2018 г. 

 

 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проекти на въпросници за 
събиране на информация от предприятията, 
осъществяващи обществени електронни 
съобщения, за дейността им през 2018 г. 
 
1.1.1. Да бъдaт изпратени писма по 
електронна поща, съгласно предложението 
в доклада по т. 1.1. 

1.2. 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: 
 
1.2.1. Образец на формуляр „ОБЩА ЧАСТ 
към въпросник за отчет на дейността през 
2018 г. на предприятията, осъществяващи 
обществени електронни съобщения” и 
инструкция към него – Приложение І. 
 
1.2.2. Образец на формуляр „Въпросник за 
отчет на дейността през 2018 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 ІІ. 
 
1.2.3. Образец на формуляр „Въпросник за 
отчет на дейността през 2018 г. на 
предприятията, предоставящи обществени 
телефонни услуги чрез наземни мрежи с 
ползване на радиочестотен спектър” и 
инструкция към него – Приложение ІІІ. 
 
1.2.4. Образец на формуляр „Въпросник за 
отчет на дейността през 2018 г. на 
предприятията, предоставящи услуги за 
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пренос на данни и/или услуги за достъп до 
интернет ” и инструкция към него – 
Приложение ІV-01. 
 
1.2.5. Образец на формуляр „Въпросник за 
изпълнение разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2015/2120  през 2018 г. от 
предприятията, предоставящи услуги на 
дребно за пренос на данни и/или услуги за 
достъп до интернет” и инструкция към него 
– Приложение ІV-02. 
 
1.2.6. Образец на формуляр „Въпросник за 
отчет на дейността през 2018 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 V. 
 
1.2.7. Образец на формуляр „Въпросник за 
отчет на дейността през 2018 г. на 
предприятията, предоставящи услугата 
линии под наем, вкл. международни линии 
под наем” и инструкция към него – 
Приложение VІ. 
 
1.3. Утвърждава образец на формуляр 
„Въпросник за отчет на дейността през 
текущата година на предприятията, 
уведомили КРС за прекратяване на 
дейността си по осъществяване на 
обществени електронни съобщения и 
заличаване от публичния регистър по чл. 
33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните 
съобщения” – Приложение VІI. 
 
1.4. Предприятията следва изрично и 
писмено да определят за всеки отделен 
случай коя част от предоставяната 
информация представлява търговска тайна. 
 
1.5. Образците по т. 1.2. и по т. 1.3. от 
решението да се публикуват на страницата 
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на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет. 
 
1.6. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 

 
2. Доклад относно проекти на въпросници за 
събиране на информация от пощенските 
оператори за дейността им през 2018 г. 
 

 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД да предостави информация, 
съгласно Приложения № 1 и 2 към 
решението. 

2.1.1. Задължава операторите, посочени в 
Приложение № 6 към решението, да 
предоставят информация, съгласно 
Приложения № 1 и 2 към решението. 
 
2.1.2. Задължава операторите, посочени в 
Приложение № 7 към решението, да 
предоставят информация, съгласно 
Приложения № 1 и 3 към решението. 
 
2.1.3. Задължава операторите, посочени в 
Приложение № 8 към решението, да 
предоставят информацията, съгласно 
Приложения № 1 и 4 към решението. 
 
2.1.4. Задължава операторите по т. 2.1. -
2.1.3. от решението да предоставят исканата 
информация в срок до 31 март 2019 г. 
 
2.1.5. Задължава операторите по т. 2.1.1.–
2.1.3. от решението, в случай че прекратят 
дейност, да предоставят информация, 
съгласно Приложение № 5 към решението 
за съответната година, в която е прекратена 
дейността. 
 
2.1.6. Операторите по т. 2.1. - 2.1.5. следва 
изрично и писмено да определят за всеки 
отделен случай коя част от предоставяната 
информация представлява търговска тайна. 
 
2.1.7. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

  



 

Протокол № 5 от 24 януари 2019 г. 7 

3. Обсъждане и приемане на решение във 
връзка с писмо вх. № 03-00-1/07.01.2019 г. от 
Министерство на вътрешните работи. 
 

3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпило писмо с вх. № 
03-00-1/07.01.2019 г. от Министерство на 
вътрешните работи. 
 
3.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на вътрешните работи, 
съгласно приложението към доклада по т. 
3.1. 
 

 
4. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-
2160/23.11.2018 г. с искане за становище по 
чл. 86, ал. 4 от Закона за пощенските услуги. 
 

 
4.1. Комисията единодушно приема 
становище по спора между г-жа Ц. И. и 
„СПИДИ” АД, съгласно Приложението към 
решението. 
 
4.2. Страните по спора да бъдат писмено 
уведомени за взетото становище по т. 4.1. в 
тридневен срок от датата на решението. 
 

 
5. Доклад относно „Резултати от проведената 
частична инвентаризация на активите и 
пасивите на КРС за 2018 г. 

 
5.1. Одобрява доклад относно резултати от 
проведената частична инвентаризация на 
активите и пасивите на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2018 г. 
 
5.2. Да бъдат предприети действията, 
описани в доклада по т. 5.1. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно бюджет на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2019 г.  

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно бюджета на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2019 г. 

1.2. Приема разпределението на 
бюджетните показатели на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2019 г., 
съгласно Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. представено 
в Приложения 1, 2, 3 и 4 от доклада по т. 
1.1., които са изготвени в съответствие с 
наличните средства по бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията, 
съгласно ЗДБРБ и направените 
предложения за компенсиране на 
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съществуващия недостиг. 

 
2. Доклад относно изпълнение бюджет 2018 г. 
на Комисията за регулиране на съобщенията. 
 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно етапно изпълнение на 
бюджет 2018 г.  

2.2. Да се предприемат действията съгласно 
доклада. 
 

 
3. Доклад относно писмо вх. № 04-10-
2/10.01.2019 г. от Комисия за защита на 
конкуренцията. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 04-10-
2/10.01.2019 г. от Комисия за защита на 
конкуренцията. 
 
3.2. Да се изпрати писмо до Комисията за 
защита на конкуренцията, изменено 
съгласно указанията от заседанието. 
 

 
 
 
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) 
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