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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 
 

№ 06 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
31 януари 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
 

 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Константин Тилев                -          Член на КРС  
 

 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 
Камелия Георгиева  - Старши експерт в ГД КС  
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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 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ДЕРВЕНТА – 
СОТ“ ЕООД на „ДЕРВЕНТА – СОД“ ЕООД. 
 

1. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от 
„ДЕРВЕНТА – СОТ“ ЕООД на 
„ДЕРВЕНТА – СОД“ ЕООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване 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 
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване 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 
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ. 

 
3. 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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 „ВОНАВИ 
ТРАНС“ 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 
„ВОНАВИ ТРАНС“ ЕООД. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение за ползване на 
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индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 

индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения за собствени 
нужди чрез електронна съобщителна мрежа 
от подвижна радиослужба – PMR, издадено 
на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА 
С ГРАДУШКИТЕ“. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 

 
7. 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 на „ЗА ЕДНО 
ЕВРО” ООД. 

 
7. 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 на „ЗА 
ЕДНО ЕВРО” ООД. 

 
 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен. 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва процедурата за 
обществено обсъждане на проект на 
решение за изменение и допълнение на 
Правилата за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения, които 
ползват радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен.  
 
1.2 Комисията единодушно приема 
окончателно решение за изменение и 
допълнение на Правилата за осъществяване 
на електронни съобщения чрез 
радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен, съгласно приложението към 
решението.  
 
1.3 Решението по т. 1.2 да бъде изпратено за 
обнародване в официалния раздел на 
„Държавен вестник”. 
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2. Доклад относно обобщен годишен доклад 
за получените уведомления за пробиви в 
сигурността на мрежите или услугите или 
нарушаване на целостта на мрежите, 
получени през 2018 г. от предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и услуги. 
 

 
2.1 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 2018 г. 
от предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни 
мрежи и услуги.  
 
2.2 Докладът по т. 2.1 да се изпрати до 
Европейската комисия и Агенцията на 
Европейския съюз за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA). Копие 
на доклада да се изпрати до Националния 
екип за реакция при инциденти с 
компютърната сигурност. 

 
3. Доклад относно заплащане на членски внос 
към Европейския институт по стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI) за 2019 г.   
 

 
3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно заплащане на членски внос 
към ETSI за 2019 г.  
 
3.2 Да се заплати членският внос към ETSI 
за 2019 г.  в определения срок. 

 
4. Доклад относно проучване и измерване на 
удовлетвореността на потребителите от 
административното обслужване, 
предоставяно от Комисията за регулиране на 
съобщенията, за 2018 г. 
 
 

 
4.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно проучване и измерване на 
удовлетвореността на потребителите от 
административното обслужване, 
предоставяно от Комисията за регулиране 
на съобщенията, за 2018 г. 
 
4.2 Приема анализите,  приложени към 
доклада по т. 4.1. 
 
4.3 Да бъдат предприети действията, 
предложени с доклада по т. 4.1.  

 
5. Доклад относно определяне на 
специализирана комисия по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ. 
 

 
5.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението. 
 
5.2 Специализираната комисия по т. 5.1 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо вх. № 12-01-
113Е/25.01.2019 г. на „КОМНЕТ“ ЕООД. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

1. Доклад относно съхранение на отнети или 
иззети вещи по реда на чл. 314, ал. 1 и 2 от 
Закона за електронните съобщения. 

1. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно съхранение на 
отнети или иззети вещи по реда на чл. 314, 
ал. 1 и 2 от Закона за електронните 
съобщения. 

 
2. Доклад относно Инструкция за 
техническите и организационните мерки за 
защита на личните данни, обработвани в 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Инструкция за 
техническите и организационните мерки за 
защита на личните данни, обработвани в 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
 
2.2 Длъжностното лице по защита на 
личните данни в Комисията за регулиране 
на съобщенията да извърши одит съобразно 
предложението в доклада по т. 2.1. 
 
2.3 Изменя Вътрешния опис на дейностите 
по обработване на лични данни от 
Комисията за регулиране на съобщенията и 
нейната администрация, съобразно 
предложението в доклада по т. 2.1. 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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