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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 

 

№ 09 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

27 февруари 2020 година 

 

 

 

 

  

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Анна Хаджиева  - Член на КРС 

Ердинч Хайрула - Член на КРС  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Мирослава Тодорова - с.д Главен секретар, съгласно заповед   

     СП-311/24.02.2020 г. и Директор дирекция УОР 

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 

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 

"НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД. 

 

1. 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 "НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД. 

 

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 

въздушна подвижна радиослужба, издадено 

на "СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ" АД. 

 

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 въздушна подвижна радиослужба, 

издадено на "СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ" АД. 

 

3.  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 

СДРУЖЕНИЕ “АВТОМОБИЛНА 

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“. 

 

3. 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 

СДРУЖЕНИЕ “АВТОМОБИЛНА 

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“. 
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4.  Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение, 

издадено на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно цифрово радиоразпръскване с 

национален обхват. 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение, 

издадено на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване с национален обхват. 

 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване на процедура по изменение на 

разрешения, издадени 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 

градовете Добрич и Стара Загора. 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване на процедура по изменение 

на разрешения, издадени 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 

градовете Добрич и Стара Загора. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно искания на „АЙ ТИ 

МАНИЯ“ ЕООД за даване на задължителни 

указания и за оказване на съдействие по 

Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура по спор с 

„НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав, съгласно Приложението 

към решението. 

 

1.1.1. Специализираната комисия по т. 

1.1.  да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 

от Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура във 

връзка с постъпило писмо вх. № 12-03-

17Е/06.02.2020 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 

ЕООД. 

 

1.2. Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав, съгласно Приложението 

към решението. 

 

1.2.1. Специализираната комисия по т. 

1.2.  да проведе процедурата по чл. 82-84 от 

Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура във 

връзка с постъпило писмо вх. № 12-03-
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17Е/06.02.2020 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 

ЕООД. 

 

 

2. Доклад относно изменение и допълнение 

на Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения (Общи 

изисквания) след обществено обсъждане, 

открито с Решение № 405/31.10.2019 г. на 

Комисия за регулиране на съобщенията. 

 

 

2. Точката се отлага.  

 

3. Доклад относно изменение и допълнение 

на Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения (Общи 

изисквания) след обществено обсъждане, 

открито с Решение № 20/9.01.2020 г. на 

Комисия за регулиране на съобщенията. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно приема 

резултатите от проведеното обществено 

обсъждане на проект на решение за 

изменение и допълнение на Общите 

изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения, 

съгласно приложението към решението. 

 

3.1.1. Постъпилите становища, приетите 

предложения, местата и текстовете, в които 

са отразени приетите предложения и 

мотивите за неприетите предложения да се 

публикуват на страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет. 

 

3.2. Комисията единодушно приема  

окончателно решение за изменение и 

допълнение на Общите изисквания при 

осъществяване на обществени електронни 

съобщения. 

 

3.2.1. Решението по т. 3.2.  да бъде 

изпратено за обнародване в официален 

раздел на „Държавен вестник”. 

 

 

4. Доклад относно Обобщен годишен доклад 

за получените уведомления за пробиви в 

сигурността на мрежите или услугите или 

нарушаване на целостта на мрежите, 

получени през 2019г. от предприятията, 

предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и услуги. 

 

4.1. Комисията единодушно приема 

обобщен годишен доклад за получените 

уведомления за пробиви в сигурността на 

мрежите или услугите или нарушаване на 

целостта на мрежите, получени през 2019 г. 

от предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни 

мрежи и услуги. 

4.1.1. Докладът по т. 4.1. да се изпрати до 

Европейската комисия и до Агенцията на 

Европейския съюз за киберсигурност 
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(ENISA). Да се изпрати уведомително 

писмо до министъра на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията и Националния екип за 

реагиране при инциденти с компютърната 

сигурност. 

 

5. Доклад относно участие на Комисия за 

регулиране на съобщенията в 49-та Генерална 

асамблея на IRG и 42-то пленарно заседание 

на Съвета на регулаторите на BEREC и 

пленарно заседание на Управителния съвет 

на Службата на BEREC. 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклада. 

5.1.1. Приема позиция за участие на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

49-та Генерална асамблея на IRG и 42-то 

пленарно заседание на Съвета на 

регулаторите на ОЕРЕС и пленарно 

заседание на Управителния съвет на 

Службата на ОЕРЕС. 

 

6. Доклад относно дейности, свързани с 

провеждането на 52-то пленарно заседание на 

Комитета за електронни съобщения. 

 

 

6. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно участие на Комисията за 

регулиране на съобщенията в 52-то 

пленарно заседание на Комитета за 

електронни съобщения. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Доклад относно бюджетна прогноза на 

Комисията за регулиране на съобщенията за 

периода 2021-2023 г. 

 

 

1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно бюджетна прогноза на Комисията 

за регулиране на съобщенията за периода 

2021-2023 г. 

 

 

2. Доклад относно предложения за писмени 

отговори по въпроси от стр. 15-22 на 

презентацията от първата работна среща на 

неформална експертна група с референтен 

номер Е03699 от регистъра на експертните 

групи на Европейската комисия (ЕК, 

Комисията) за определяне на цени за 

терминиране на гласови повиквания в 

Европейския съюз. 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно предложения за писмени 

отговори по въпроси от стр. 15-22 на 

презентацията от първата работна среща на 

неформална експертна група с референтен 

номер Е03699 от регистъра на експертните 

групи на Европейската комисия за 

определяне на цени за терминиране на 

гласови повиквания в Европейския съюз. 
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2.1.1. Отговорите на въпросите да се 

изпратят до звено В1 на Европейската 

комисия от представителите на  Комисията 

за регулиране на съобщенията в 

неформалната експертна група. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Кристина Хитрова  ____________ 

                          
(Зам -председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


