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ДНЕВЕН РЕД:                   РЕШЕНИЯ: 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на актове за 

установяване на публично държавно 
вземане. 

1. Комисията единодушно приема 
издаването на актове за установяване 
на публично държавно вземане на 
„ЮНИОН ИВКОНИ” ООД, ЕТ „СТАЙКОВ 
– ИВАН СТАЙКОВ”, „ЦИФРОВА 
КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД и „МАКС 
ТЕЛЕКОМ” ООД – 2 бр. 

 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 

съгласуване на Общите условия на 
договора с потребителите на  
неуниверсални пощенски  услуги, 
предоставяни от „ЛЕО ЕКСПРЕС” 
ЕООД. 

2. Комисията единодушно приема 
решение за съгласуване на Общите 
условия на договора с потребителите 
на  неуниверсални пощенски  услуги, 
предоставяни от „ЛЕО ЕКСПРЕС” 
ЕООД. 

 
 
 
3. Доклад относно съгласуване на Общите 

условия на договора с потребителите 
на неуниверсални пощенски услуги, 
предоставяни от „ДИ ДЖИ ЕЛ 
ЕКСПРЕС” ООД. 

 

3. Комисията единодушно приема 
решение за съгласуване на Общите 
условия на договора с потребителите 
на неуниверсални пощенски услуги, 
предоставяни от „ДИ ДЖИ ЕЛ 
ЕКСПРЕС” ООД. 

 
 
 
4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение  на разрешение  за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ”АД. 

4. Комисията единодушно приема 
решение за изменение  на разрешение 
 за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ”АД. 

 
 
 
5. 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 
“СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ” ООД. 

 
 
 

5. 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 “СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ” ООД. 
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6. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието 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 „АЛПИ КАБ” ЕООД. 

 
 

6. Комисията единодушно приема 
решение за прекратяване действието 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 „АЛПИ КАБ” ЕООД. 

 

7. 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 
„СЕКЮРИТИ ХАСКОВО СОТ” ООД. 

 

7. 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 „СЕКЮРИТИ ХАСКОВО СОТ” 
ООД. 

 
 
 
8. Обсъждане и приемане на решение за 

отказ 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 „В и К - БЕЛОВО” ЕООД. 

8. Комисията единодушно приема 
решение за отказ 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 „В и К 
- БЕЛОВО” ЕООД. 

 
 
 
9. Обсъждане и приемане на решение за  

изменение на разрешение № 
01788/06.06.2012 г., издадено на  
„Р-22” ЕООД и разрешение № 01573-
03/09.09.2010 г., издадено на 
„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията 
съответно на град Силистра и град 
Благоевград, след решение на Съвета 
за електронни медии. 

 

9. Комисията единодушно приема 
решение за  изменение на разрешение 
№ 01788/06.06.2012 г., издадено на  
„Р-22” ЕООД и разрешение № 01573-
03/09.09.2010 г., издадено на „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
територията съответно на град 
Силистра и град Благоевград, след 
решение на Съвета за електронни 
медии. 
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10. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение № 
01787/06.06.2012 г., издадено на 
„МЕТРОРАДИО” ЕООД 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 град Гоце Делчев, 
след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
 
 

10. Комисията единодушно приема 
решение за изменение на разрешение 
№ 01787/06.06.2012 г., издадено на 
„МЕТРОРАДИО” ЕООД 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 град Гоце Делчев, след 
решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
 

11. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение № 00362-
03/04.08.2011 г., издадено на „РАДИО 
И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕНЕРДЖИ” 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 
град Благоевград, след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 

11. Комисията единодушно приема 
решение за изменение на разрешение 
№ 00362-03/04.08.2011 г., издадено на 
„РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕНЕРДЖИ” 
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 град Благоевград, след 
решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
 
12. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА” ЕАД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Петрич. 

 

12. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД след 
проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията за град Петрич. 

 
 
13. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „ВЕГА 
МЕДИЯ” ЕООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Петрич и 
прекратяване на разрешение № 
00538-04/26.04.2012 г. на „ВЕГА 
МЕДИЯ” ЕООД, за град Петрич. 

 

13. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„ВЕГА МЕДИЯ” ЕООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс по 
реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Петрич и 
прекратяване на разрешение № 00538-
04/26.04.2012 г. на „ВЕГА МЕДИЯ” 
ЕООД, за град Петрич. 

 
 
14. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА” ЕАД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Сандански. 

14. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД след 
проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията за град 
Сандански. 
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15. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА” ЕАД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Банско. 

15. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД след 
проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията за град Банско. 

 
 
 
16. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА” ЕАД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Кресна. 

16. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД след 
проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията за град Кресна. 

 
 
17. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „ФОКУС - 
НУНТИ” ООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Петрич и 
прекратяване на разрешение № 
00097/19.03.2008 г. на „ФОКУС - 
НУНТИ” ООД за град Петрич. 

 

17. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„ФОКУС - НУНТИ” ООД след проведен 
от Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Петрич и 
прекратяване на разрешение  
№ 00097/19.03.2008 г. на „ФОКУС - 
НУНТИ” ООД за град Петрич. 

 
 
18. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „ФОКУС - 
НУНТИ” ООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Сандански и 
прекратяване на разрешение № 
00093/19.03.2008 г. на „ФОКУС - 
НУНТИ” ООД за град Сандански. 

 

18. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„ФОКУС - НУНТИ” ООД след проведен 
от Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Сандански и 
прекратяване на разрешение  
№ 00093/19.03.2008 г. на „ФОКУС - 
НУНТИ” ООД за град Сандански. 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно искане за предоставяне 

на допълнителна информация от 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД  във връзка с втори 
кръг на анализа и оценката на пазарите 
на дребно на достъп до обществена 
телефонна мрежа в определено 
местоположение и на обществено 
достъпни телефонни услуги. 

1.1.Комисията единодушно приема 
решение за задължаване на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД да предостави 
информация в съответния обем и 
подробности, съгласно приложението 
към настоящото решение.  

1.2.Информацията по т. 1.1 следва да се 
предостави в срок от 7 дни, считано от 
получаване на настоящото решение. 

1.3.Предприятието следва да посочи 
изрично коя част от предоставяната по 
т. 1.1 информация представлява 
търговска тайна. 

1.4.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 
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2. Доклад относно предложение на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД за промяна на 
принципа на тарифиране на домашни и 
бизнес потребители на фиксирана 
гласова услуга при осъществяване на 
разговори към национални мобилни 
мрежи. 

2.1.Комисията единодушно приема, че 
предложените от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" 
АД преработени цени за гласови 
повиквания от фиксирани към мобилни 
мрежи в изпълнение на Решение № 
1600/12.07.2012 г. не отговарят на 
наложените ценови ограничения с 
решение № 650 от 25.06.2009 г. на 
Комисията за регулиране на 
съобщенията. 

2.2.Налага на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" 
АД ценово ограничение, като задължава 
дружеството да прилага цени за 
разговори към мобилна мрежа, не по-
високи от 0,109 лв./мин. (0,091 лв. без 
ДДС) за силен трафик и 0,093 лв./мин. 
(0,077 лв. без ДДС) за слаб трафик. 

2.3.„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" АД следва незабавно да 
измени информацията в страницата си 
в Интернет, като публикува коректната 
цена за таксуване на повиквания за 
разговори към мобилни мрежи, като 
тази цена следва да бъде отразена 
коректно и в месечните сметки на 
потребителите за разговори към 
мобилни мрежи, считано от 01.07.2012 
г. 

2.4.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 

 
3. Доклад относно оценка за 

съответствието на предложена от 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД промоционална 
оферта за ценови пакети „Vivacom 
DUO”, предназначени за домашни 
абонати. 

3.1.Комисията единодушно приема 
решение, че предложената от 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД промоционална 
оферта за пакетните услуги VIVACOM 
Duo: FIX+MOBI, VIVACOM Duo: FIX+TV, 
VIVACOM Duo: FIX+NET е съобразена с 
наложените от Комисията за 
регулиране на съобщенията с Решение 
№ 650/25.06.2009 г. специфични 
задължения  

3.2.Задължава „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД да предостави данни за резултатите 
от промоцията - реализирани приходи; 
брой на нови абонати на БТК, които са 
сключили договор за пакетните услуги 
VIVACOM Duo: FIX+MOBI, VIVACOM 
Duo: FIX+TV, VIVACOM Duo: FIX+NET; 
брой мигрирали абонати по видове 
планове към пакетните услуги VIVACOM 
Duo: FIX+MOBI, VIVACOM Duo: FIX+TV, 
VIVACOM Duo: FIX+NET, в срок до 
31.01.2013 г.  

3.3.„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД следва изрично и 
писмено да определи за всеки отделен 
случай коя част от предоставяната  
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информация по т. 3.2 представлява 
търговска тайна. 

3.4.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 

 
 
4. Доклад относно цени за терминиране в 

мобилни мрежи и цени за 
генериране/терминиране от/в 
определено местоположение на 
обществени телефонни мрежи. 

 
 
4.1.Комисията единодушно одобрява 

доклад относно цени за терминиране в 
мобилни мрежи и цени за 
генериране/терминиране от/в 
определено местоположение на 
обществени телефонни мрежи, 
съгласно направените указания от 
Комисията. 

4.2.Да се предприемат действията, 
съгласно предложението. 

 
 
 
5. Доклад относно проект за изменение на 

Методика за определяне на цените и 
ценовите пакети на универсалната 
услуга. 

5.1.Комисията единодушно приема проект 
на Методика за определяне на цените 
на ценовите пакети на универсалната 
услуга, съгласно Приложение № 1 към 
настоящото решение. 

5.2.Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона 
за електронните съобщения, като 
проектът по т. 5.1 да се публикува на 
страницата на Комисията за регулиране 
на съобщенията в интернет. 
Съобщение за откриване на 
процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  

5.3.Определя 30-дневен срок, считано от 
дата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за 
обществено обсъждане на проекта по т. 
5.1 в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
 

 
6. Доклад относно оценка и класиране на 

постъпили оферти за сключване на 
договор с предмет: „Текущ  ремонт на 
помещение, в което се намира архив и 
склад на Комисията за регулиране на 
съобщенията”.  

6.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно събирането, 
разглеждането и оценката на 
подадените оферти, съдържащи 
техническо и финансово предложение, 
с оглед сключване на договор с 
предмет: „Текущ ремонт на помещение, 
в което се намира архив и склад на 
Комисия за регулиране на 
съобщенията”. 

6.2.Определя  изпълнението на поръчката 
да бъде възложено на ЕТ „АС-СТРОЙ 
ЯНКО СЛАВЧЕВ”.  
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7. Доклад относно изпълнение на 
Решение № 1603/12.07. 2012 г. на 
Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

7.1.На основание чл. 276, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, 
Комисията за регулиране на 
съобщенията започва изпълнително 
производство срещу „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД за изпълнение на задълженията, 
произтичащи от Решение № 
1603/12.07.2012 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията, а именно: 
7.1.1.В 14-дневен срок от 

уведомяването за решение № 
1603/12.07.2012 г. на КРС 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД да публикува на 
официалната си страница в 
интернет Типовото предложение 
за достъп до пасивна 
инфраструктура, изменено 
съобразно дадените от КРС със 
същото решение задължителни 
указания; 

7.2.2.В срок до един месец от 
уведомяването за решение № 
1603/12.07.2012 г. на КРС 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД да предприеме 
необходимите действия по 
изменение на сключените 
договори за достъп до пасивна 
инфраструктура, с оглед 
привеждането им в съответствие с 
одобреното с решение № 
1603/12.07.2012 г. на КРС Типово 
предложение за достъп до 
пасивна инфраструктура. 

7.2.Възлага на Председателя на Комисията 
за регулиране на съобщенията да 
изпрати покана за доброволно 
изпълнение на задълженията по т. 7.1 
на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД. 

 
 

8. Доклад относно приемане на решение 
за преминаване към географски кодове 
с дължина не повече от три цифри. 

8.1.Комисията единодушно приема 
резултатите от проведените 
обществени консултации, открити с 
Решение № 1881/23.08.2012 г., на 
проект на Позиция на Комисията за 
регулиране на съобщенията относно 
преминаване към географски кодове с 
дължина не повече от три цифри.  

8.2.Да се премине към географски кодове с 
дължина не повече от три цифри, 
считано от 01.04.2014 г., съгласно 
Приложението към настоящото 
решение. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
1. Доклад относно заповед № РД-07-

305/02.10.2012 г. 
1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно провеждане на общестевна 
поръчка  с предмет: „Измерване на 
времето за пренасяне „от край до край” 
на единични вътрешни пощенски пратки 
без и с предимство в мрежата на 
оператора със задължение за 
извършване на универсалната 
пощенска услуга, съгласно 
изискванията на стандарти БДС EN 
14508:2003+A1:2007 и БДС EN 
13850:2002+A1:2007”. 

 
 
2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение № 
01362/20.02.2009 г. 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 „ЧЕЗ Разпределение 
БЪЛГАРИЯ” АД. 

2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение № 
01362/20.02.2009 г. за ползване на 
индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електорнни 
съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, 
издадено на  „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ” АД. 

 
 
 
3. Доклад относно решение № 

187/09.08.2012 г. на Съвета за 
електронни медии и писмо с вх. № 12-
01-3844/ 10.09.2012 г. 

3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Решение № 
187/09.08.2012 г. на Съвета за 
електронни медии, писмо с вх. № 12-
01-3844/10.09.2012 г. и писмо с  вх. № 
12-01-4655/16.08.2012 г. 

3.2. До СЕМ и Сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТ – БЪЛГАРИЯ” да 
бъдат изпратени писма, съгласно 
приложението към доклада по т. 3.1. 

 
4. Доклад относно постъпил въпросник от 

BEREC. 
4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад на дирекция КПМД относно 
въпросник на Органа на европейските 
регулатори в областта на 
електронните съобщения във връзка с 
независимостта на националните 
регулаторни органи. 

4.2. Попълненият въпросник да се изпрати 
до ръководителите на експертна 
работна група „Въвеждане на 
регулаторната рамка”.  

 
5. Доклад относно изпълнение на 

Годишния план за провеждане на 
семинарите. 

5. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнение на Годишния план 
за провеждане на семинарите. 

 
6. Доклад относно постъпило писмо от 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

6.1.Одобрява доклад относно писмо от 
Комисията за защита на потребителите 
с вх. № 04-01-440/18.09.2012 г. 

6.2.Да се изпрати писмо до Комисията за 
защита на потребителите, което да  
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съдържа позицията, изложена в 
доклада по т. 6.1. 

6.3.Позицията, изложена в доклада по т. 
6.1, да се публикува на страницата на 
КРС в интернет. 

 
 
7. Доклад относно постъпило писмо от 

 „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
7.1.Комисията единодушно одобрява 

доклад относно постъпило писмо вх. № 
12-01-4698/22.08.2012 г. от 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 

7.2.Да бъде изпратено писмо до 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД, съгласно 
предложението в доклада по т. 7.1.  

 
 

 
8. Доклад относно постъпили писма от 

„МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД. 
8. Отлага разглеждането на точката. 

 
 

9. Доклад относно образуване на 
специализирани комисии по искания на 
„НЕТ-КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ” ЕООД. 

 

9. Комисията единодушно приема решения 
за образуване на специализирани 
комисии по искания на „НЕТ-КЪНЕКТ 
ИНТЕРНЕТ” ЕООД. 

 
 
 

10. Доклад във връзка с постъпила паметна 
записка. 

10.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно получена  в КРС 
паметна записка от проведена среща 
на 28.09.2012 г. между представители 
на МТИТС и експерти от ЕК, във 
връзка с изготвен от КРС проект на 
обявление за провеждане на конкурс 
за издаване на разрешение за 
наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване. 

10.2.Да се изпрати писмо до МС и МТИТС, в 
което да бъде изложено посоченото в 
доклада по т.10.1 по всеки един 
въпрос в отговор на поставените в 
паметната записка въпроси.  

 
 
 
11. Доклад относно изготвяне на 

документация за участие в процедура 
за събиране, разглеждане и 
оценяване  на оферти с цел 
сключване на договор с предмет  
”Извършване на хигиенно и санитарно 
обслужване в сградите на Комисията 
за регулиране на съобщенията”. 

11.1.Комисията единодушно одобрява 
публична покана за участие в 
процедура за избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет 
„Извършване на хигиенно и санитарно 
обслужване в сградите на Комисията 
за регулиране на съобщенията”. 
Поканата да бъде изпратена до 
дружествата, посочени в 
Приложението към настоящото 
решение и да бъде публикувана на 
Портала за обществени поръчки, 
както и на страницата на КРС в 
интернет 

11.2.Изборът на изпълнител в настоящата 
процедура е на база „най-ниска цена”. 
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11.3.Възлага на председателя на 
Комисията за регулиране на 
съобщенията да определи 
длъжностни лица, които да съберат, 
разгледат и оценят получените 
оферти. 

 
 

12. Доклад относно проект на решение на 
Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Решение № 298 на 
Министерския съвет от 2012 г. за 
одобряване на основните допускания 
и на бюджетната прогноза за периода 
2013–2015 г., и за приемане на 
разходните тавани по първостепенни 
разпоредители с бюджетни кредити, 
без по общини, за периода 2013–2015 
г., и проект на решение на МС за 
одобряване на законопроект за 
държавния бюджет на Република 
България за 2013 г. 

 
12.1.Комисията единодушно приема 

решение за съгласуване на 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация, относно  Проект на 
Решение на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Решение 
№ 298 на Министерския съвет от 2012 
година за одобряване на основните 
допускания и на бюджетната прогноза 
за периода 2013–2015 г., и за 
приемане на разходните тавани по 
първостепенни разпоредители с 
бюджетни кредити, без по общини, за 
периода 2013–2015 г.,  без забележки.   

12.2.Комисията единодушно приема 
решение за съгласуване на 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата 
администрация, относно  Проект на 
Решение на Министерски съвет за 
одобряване на законопроект за  
държавния бюджет на Република 
България за 2013 г.  със забележки. 

12.3.Приема становище по проекта на 
Решение на Министерски съвет, 
съгласно Приложението. 

 
 
ПОДПИСИ: 
 
1. д-р Веселин Божков          ____________ 
                                                (председател на КРС) 
 
 
 
2. Десислава Преображенска          ____________ 
                              (член на КРС) 
 
 
 
3. доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                              (член на КРС) 
                                                                               
                                                                                        Протоколирал: _________ 
                  (Йолиана Райкова) 
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