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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 
заседаниетo. 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решение 
относно представяне на проекти за Актове за 
установяване на публично държавно вземане. 
 

1. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на 5 броя актове за установяване 
на публично държавно вземане на следните 
предприятия: 
 

- „ТОП СЕКЮРИТИ ГРУП” АД; 
- „ЕВИАН – Ф” ЕООД; 
- „ВИКИНГ - НИКОЛОВ“ ЕООД – 3 бр. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ХОТЕЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2017“ ЕАД на „АЙ ЕР 
СИ СЕКЮРИТИ“ ООД. 

                                                                                                                                                                                                                             
2. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от „ХОТЕЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2017“ ЕАД на „АЙ ЕР 
СИ СЕКЮРИТИ“ ООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно откриване на обществена 
поръчка публично състезание с предмет: 
„Профилактика на обекти на Комисия за 
регулиране на съобщенията” при 11  
обособени позиции. 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Профилактика на обекти на 
Комисия за регулиране на съобщенията” 
при следните обособени позиции: Позиция 
I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект 
„Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; 
Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: 
Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект 
„Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; 
Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция 
IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект 
„Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево”.  
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1.2 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 1.1.  
 
1.3 Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 
 
1.4 Обявлението, решението за откриване на 
процедурата и документацията за участие в 
процедурата да бъдат публикувани в 
Профила на купувача на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

 
2. Доклад относно изменение и допълнение 
на Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги. 

 
2.1 Комисията единодушно приема проект 
на решение за изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги, 
съгласно приложението към решението.  
 
2.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 2.1 
заедно с мотивите за изготвянето му да се 
публикуват на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в Интернет. 
Съобщение за откриване на процедурата да 
се публикува в един национален 
ежедневник.  
 
2.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 2.1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
3. Доклад относно обществено обсъждане на 
проект за изменение и допълнение на 
Националния план за разпределение на 
радиочестотния спектър. 
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно обществено обсъждане на проект за 
изменение и допълнение на Националния 
план за разпределение на радиочестотния 
спектър.  
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3.2 Да бъде изпратено писмото, приложено 
към доклада по т. 3.1.   

 
4. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс. 

 
4.1 Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно писмо с вх. № 04-
09-16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс. 

4.2 Да бъде изпратено писмо до Съвета за 
електронни медии, съгласно дадените 
указания на заседанието. 

4.3 Да бъде създадена работна група, която 
да проучи възможностите за предоставяне 
на информация за свободен честотен ресурс, 
съгласно дадените указания на заседанието.  

5. Доклад относно ежегодно събиране на 
данни за прозрачността и сравнимостта на 
роуминг тарифите. 
 

5.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава „А1 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД да 
предоставят информация за прозрачността и 
сравнимостта на роуминг тарифите, като 
попълнят частта от въпросника, приложен 
към решението, касаеща доставчиците на 
роуминг. 
 
5.2 Информацията по т. 5.1 следва да бъде 
изпратена на Комисията за регулиране на 
съобщенията по електронен път в срок до 30 
август 2019 г.  
 
5.3 Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 

 
6. Доклад относно определяне на 
специализиранa комисия по чл. 55 от Закона 
за електронните съобщения по искане на 
„ВАРНА НЕТ“ ООД. 
 

 
6.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението. 
 
6.2 Специализираната комисия по т. 6.1 има 
за задача да проведе процедурата по чл. 55 
от Закона за електронните съобщения по 
разглеждане на постъпило от страна на 
„ВАРНА НЕТ” ООД искане за оказване на 
съдействие за постигане на съгласие с 
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„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 
7. Доклад относно обществено обсъждане на 
проект на Наредба за форматите на данните и 
за условията и реда за предоставяне на 
достъп до информацията в Единната 
информационна точка. 
 

 
7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно обществено обсъждане на проект 
на Наредба за форматите на данните и за 
условията и реда за предоставяне на достъп 
до информацията в Единната 
информационна точка. 
 
7.2 Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 7.1, допълнено с направеното 
предложение в заседанието. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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