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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 

 

№ 35 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

30 август 2018 година 

 

 

 

 

   

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Росен Желязков  - Председател на КРС 

Андреана Атанасова  - Член на КРС  

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 

Константин Тилев  - Член на КРС  

 

 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Кристина Хитрова         -     Главен секретар на КРС                                                 

Мария Бончева               -    За Директор на дирекция „Правна” 

                                               и Началник отдел в дирекция „Правна” 

Камелия Георгиева      -     Старши експерт в ГД КС 
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Г-н Росен Желязков – 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 „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

  

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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

2. 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. 

 

2. 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. 

 

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 „РОЯЛ 

ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ” 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 

„РОЯЛ ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
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4. Обсъждане и приемане на решениe 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 „ГАРД” ЕООД. 

 

4. 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 „ГАРД” 

ЕООД. 

 

5. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване на открити процедури по 

отнемане на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен 

ресурс. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение за 

прекратяване на открити процедури по 

отнемане на 3 броя разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс на 

следните предприятия: 

 
- „ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ“ ООД; 

- „СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ АД – 2 бр.  

 

6. Обсъждане и приемане на решение 

относно заявление вх. № 08-01-

271/04.07.2018 г. на „ТРАНСПРЕС” 

ООД  за издаване на индивидуална 

лицензия за извършване на 

неуниверсалната пощенска услуга 

пощенски парични преводи. 

 

6. Комисията единодушно приема решение за 

издаване на индивидуална лицензия за 

извършване на неуниверсалната пощенска 

услуга пощенски парични преводи на 

„ТРАНСПРЕС” ООД. 

  

                                                    РАЗДЕЛ Б 

 

 

  

1. Доклад относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 

пощенските услуги, публикуван за 

обществено обсъждане от Министерство 

на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за пощенските услуги, 

публикуван за обществено обсъждане от 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията 

(МТИТС).  

 

1.2 Да се изпрати писмо до МТИТС, съгласно 

изложеното в доклада по т.1.1, изменено 

съобразно дискусията по време на 

заседанието.  

 

2. Доклад относно резултати от Системата 

за разпределение на разходите на БТК 

ЕАД за 2017 г. 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно резултати от Системата за 

разпределение на разходите на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) 
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за 2017 г. 

2.2 Да се предприемат действията, съгласно 

изложеното в доклада по т. 2.1.  

 

2.3 Да се изпрати писмо до БТК, съгласно 

приложението към доклада по т. 2.1 и 

съгласно предложението  дадено на 

заседанието. 

 

3. Доклад относно писмо вх. № 12-01-

1636/23.07.2018 г. от „БАЛКАНСАТ” 

ЕООД. 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо вх. № 12-01-1636/23.07.2018 г. 

от „БАЛКАНСАТ” ЕООД.  

 

3.2 Да се изпрати писмо до Министерство на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, съгласно изложеното в доклада 

по т. 3.1 и предложението от проведеното 

заседание.                                    

 

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

2229/23.08.2018 г. от БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО РАДИО. 

 

4. Комисията единодушно приема решение, с 

което поправя очевидна фактическа грешка в 

разрешение 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, издадено на 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО, като 

изменя колона „Височина на фазовия център 

на антенната система над кота терен” от 

Приложение № 1 „Технически параметри на 

електронните съобщителни мрежи”, съгласно 

приложението към решението. 

 

5. Доклад относно искане на „НЕТ-

КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ” ЕООД за даване на 

задължителни указания на „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

5.1 Комисията единодушно приема 

резултатите от работата на специализираната 

комисия, определена с Решение № 

277/19.07.2018 г. на Комисията за регулиране 

на съобщенията.  

 

5.2 Прекратява производството, образувано 

по искане вх. № 12-01-1961/13.07.2018 г. на 

„НЕТ-КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ” ЕООД. 

 

6. Доклад относно писмо с вх. № 12-01- 6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
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2070/27.07.2018 г.  
 

относно писмо с вх. № 12-01-2070/27.07.2018 

г. 

 

6.2 До подателя на писмото да бъде изпратено 

писмото, приложено към доклада по т. 6.1. 

 

7. Доклад относно писмо с вх. № 94-00-

151/08.08.2018 г. 
 

7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно постъпило писмо с вх. № 94-00-

151/08.08.2018 г. от А. Ц. 

 

7.2 Да бъде изпратено писмо до А. Ц., 

съгласно приложения проект към доклада по 

т. 7.1 и съгласно направеното предложение на 

проведеното заседание на КРС. 

 

8. Доклад относно покана за включване в 

Списък на независими консултанти и 

външни експерти по чл. 87 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура. 
 

8.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно покана за включване в Списък на 

независими консултанти и външни експерти 

по чл. 87 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура.  

 

8.2 Да бъдат изпратени писма до 

компетентните министерства, ведомства, 

учреждения, общини, съсловни и други 

организации и научни институти. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно проект на Меморандум 

за разбирателство за сътрудничество и 

обмен на информация в областта на 

електронните съобщения между НРО на 

България и Австрия. 
 

 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проект на Меморандум за 

разбирателство за сътрудничество и обмен на 

информация в областта на електронните 

съобщения между националните регулаторни 

органи на България и Австрия.  

 

1.2 Да бъдат предприети действията, съгласно 

предложеното в доклада по т. 1.1. 

 

2. Доклад относно постъпило писмо от 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията с искане за предоставяне на 

информация относно състоянието на 

широколентова инфраструктура за достъп 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо с вх. № 03-07-186/24.08.2018 г. 

от Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията.  
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от следващо поколение. 
 

2.2 Да бъдaт предприети действия, съгласно 

доклада по т. 2.1.   
3. Доклад относно oткриване 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 на 

универсалната пощенска услуга през 2019 

г.” 

 

3.1 Комисията единодушно  приема решение, 

с което открива  процедура публично 

състезание за възлагане 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 

на универсалната пощенска услуга през 2019 

г.” 

 

3.2 Одобрява обявление за обществената 

поръчка и документация за участие в 

процедурата публично състезание с предмет 

по т. 3.1. 

 

3.3 Обявлението и решението за откриване на 

процедурата публично състезание да се 

изпратят до Агенцията по обществени 

поръчки за вписване в Регистъра на 

обществените поръчки. 

 

3.4 Обявлението, решението за откриване на 

процедурата и документацията за участие в 

процедурата публично състезание да бъдат 

публикувани в Профила на купувача на 

интернет страницата на КРС. 

 

4. Доклад относно откриване на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на мониторингова апаратура за 

Националната система за мониторинг на 

радиочестотния спектър”. 

 

4. Точката се отлага. 

5. Доклад относно изпълнение на заповед 

РД № 07-487/24.07.2018 г. за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Разширяване на 

функционалните възможности на 

функциониращия в КРС специализиран 

приложен софтуер за радиомониторинг 

R&S Argus, версия 6.1”.   

 

5.1 Комисията единодушно определя 

Rohde&Schwarz – Österreich G.m.b.H. 

(Австрия) за изпълнител по процедура на 

договаряне без предварително обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Разширяване на функционалните 

възможности на функциониращия в КРС 

специализиран приложен софтуер за 

радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1”.      
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5.2 Участникът, определен за изпълнител на 

обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността на 

поръчката.  

 

5.3 Електронната преписка в „Профила на 

купувача” по обществена поръчка с предмет: 

„Разширяване на функционалните 

възможности на функциониращия в КРС 

специализиран приложен софтуер за 

радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1” е на 

следния електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2518&lang=b

g. 

 

6. Доклад относно писма вх. № № 02-00-

10/12.02.2018 г. и 02-00-10/01.03.2018 г. от 

Министерския съвет на Република 

България.  
 

6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писма вх. № № 02-00-10/12.02.2018 г. 

и 02-00-10/01.03.2018 г. от Министерския 

съвет на Република България. 

 

6.2 Дa бъде изпратено писмото, приложено 

към доклада по т. 6.1. 

 

7. Доклад относно проект на Тарифа за 

таксите по чл. 81, ал. 8 ЗЕСМФИ. 

 

7.1 Комисията единодушно приема 

резултатите от проведената процедура за 

обществени консултации, открита с 

Решение № 237/21.06.2018 г. на Комисията 

за регулиране на съобщенията, относно 

проект на Постановление на Министерския 

съвет за приемане на Тарифа за таксите, 

които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по реда на 

Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура. 

 

7.2 Постъпилите становища и приетите 

предложения в процедурата по т. 7.1, както 

и мотивите за неприетите предложения, да 

се публикуват на страницата на Комисията 

за регулиране на съобщенията в интернет. 

 

7.3 Приема проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Тарифа 

за таксите, които се събират от Комисията за 

http://www.crc.bg/section.php?id=2518&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2518&lang=bg
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регулиране на съобщенията по реда на 

Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура. 

 

7.4 Проектът по т. 7.3, заедно с всички 

документи към него, да бъде изпратен за 

съгласуване по реда на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

 

8. Доклад относно текуща информация за 

реализираните участия в международни 

прояви за м. юли и м. август 2018 г. 

8. Комисията единодушно приема за сведение 

доклад относно текуща информация за 

реализираните участия в международни 

прояви в периода юли – август 2018 г. 
 

  

 

 

ПОДПИСИ: 
 

 

1. Росен Желязков                            ____________ 

                                                 
(Председател на КРС) 

 

2.  Андреана Атанасова                   ____________ 

                                                              
(Член на КРС) 

 

3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 

                                                              
(Член на КРС) 

 

4. Константин Тилев                       ____________ 

                                                              
(Член на КРС) 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  


