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РАЗДЕЛ А

ДНЕВЕН РЕД:                   РЕШЕНИЯ: 
 
 

 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване на процедура по 
отнемане на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс. 

1. Комисията единодушно приема 
решение за прекратяване на процедура 
по отнемане на разрешение № 
00011/16.08.2007 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 „ИНТЕРИНВЕСТ” АД, 
открита поради системно неплащане на 
дължимите такси, свързани с 
издаденото разрешение. 

 
 

2. Oбсъждане и приемане на решения за 
откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен 
ресурс. 

2. Комисията единодушно приема 
решения за откриване на процедури по 
отнемане на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс, както следва: 

 „КЕРИЪР БГ” АД – по разрешение 
№ 00001/26.06.2007 г.; 

  „СИГМА СЕКЮРИТИ” ЕООД – по 
разрешение № 00035/05.11.2007 г.; 

  „СОД ЦАРЕВЕЦ” ЕООД – по 
разрешение № 00043/22.11.2007 г.; 

  „СЕКЮРИТИ ГРУПА АЛФА” ЕООД – 
по разрешение № 00100/27.03.2008 
г.; 

  „СПАРТАК СЕКЮРИТИ” АД – по 
разрешение  № 01063/29.08.2008 г..; 

  „БУЛСАТКОМ” АД – по разрешение 
№ 01168/04.09.2008 г.; 

 „СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ ГРУП” 
ООД – по разрешение № 
01657/21.10.2010 г.; 

  СД „МЕНЕС” – по разрешение № 
01734/11.08.2011 г. 

 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на 
разрешениe, издадено на „КАБЕЛНА И 
ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИОННА МРЕЖА” 
ООД, за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали с местно 
покритие, след решение на Съвета за 
електронни медии. 

3. Комисията единодушно приема 
решение за прекратяване действието на 
разрешениe, издадено на „КАБЕЛНА И 
ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИОННА МРЕЖА” 
ООД, за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали с местно 
покритие, след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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4. 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 „ЕЛИТКОМ 95” АД. 

4. 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 „ЕЛИТКОМ 95” АД. 

 
 
5. 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 ЕТ „ДИМИТЪР БОРИСОВ”.  

5. 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 ЕТ „ДИМИТЪР БОРИСОВ”.  

 
 

6. 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 
“БРАТЯ АЛЕКСИЕВИ” ООД.  

 

6. 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 “БРАТЯ АЛЕКСИЕВИ” ООД.  

 
7. 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 неподвижната 
радиослужба от вида „точка към точка”, 
издадено на „КОСМО БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ” ЕАД. 

7. 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 неподвижната 
радиослужба от вида „точка към точка”, 
издадено на „КОСМО БЪЛГАРИЯ 
МОБАЙЛ” ЕАД. 

 
 
8. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 Стара Загора, след 
решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
 

8. Комисията единодушно приема 
решение за изменение на разрешение, 
издадено на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 
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 Стара Загора, след 
решение на Съвета за електронни 
медии.
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РАЗДЕЛ  Б 
 
1. Доклад относно структурно и 

функционално развитие на 
Националната система за мониторинг 
на РЧС. 

1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно структурно и 
функционално развитие на 
Националната система за мониторинг 
на РЧС. 

 
 
2. Доклад относно проект на  мерки за 

опазване тайната на кореспонденцията 
след проведено обществено 
обсъждане. 

2.1.Комисията единодушно приема решение 
за приемане на резултатите от 
проведеното обществено обсъждане на 
проект на Мерки за опазване  на 
тайната  на кореспонденцията.  

2.2.Приема Мерки за опазване  на тайната  
на кореспонденцията. 

2.3.Мерките по т. 2.2 да бъдат изпратени за 
обнародване в официалния раздел на 
„Държавен вестник". 
 

 
3. Доклад относно проекти на въпросници 

за предоставяне на информация на 
Европейската комисия, необходима за 
изготвяне на 2013 Digital Agenda 
Scoreboard (Доклад за напредъка на 
единния европейски пазар на 
електронни съобщения). 

3.1.Комисията единодушно приема решение 
за задължаване на предприятията, 
посочени в Приложение № 1 към 
настоящото решение, да предоставят 
информация, съобразно Приложение № 
2 към решението, в срок от 15 дни от 
получаване на настоящото решение. 

3.2.Задължава предприятията, посочени в 
Приложение № 3 към настоящото 
решение, да предоставят информация, 
съобразно Приложение № 4 към 
решението, в срок от 15 дни от 
получаване на настоящото решение. 

3.3.Предприятията следва да посочат 
изрично коя част от предоставяната 
информация представлява търговска 
тайна. 

3.4.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 
 
 

4. Доклад относно искане на информация 
за публикуване на сравнителни 
прегледи на цените на гласовите 
повиквания, предоставяни на крайни 
потребители на мобилни услуги, във 
връзка с наложени ценови ограничения 
на пазара на едро на терминиране на 
гласови повиквания в индивидуални 
мобилни мрежи. 

4.1.Комисията единодушно приема решение 
за задължаване на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД, „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД 
и „МОБИЛТЕЛ” ЕАД да предоставят 
информация в съответния обем и 
подробности, съгласно Приложение 1 
към настоящото решение. 

4.2.Информацията по т. 4.1 следва да се 
предостави в срок от 30 дни, считано от 
получаване на настоящото решение. 

4.3.Предприятията следва да посочат 
изрично коя част от предоставяната по 
т. 4.1 информация представлява 
търговска тайна. 

4.4.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 
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5. Доклад относно предложение на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД за допълнителен 
ценови пакет, предназначен за частни 
потребители. 

5.1.Комисията единодушно приема 
решение, че предложеният от 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД нов допълнителен 
пакет „+FIX BG 30” е съобразен с 
наложените от Комисията за регулиране 
на съобщенията с Решение № 
650/25.06.2009 г. специфични 
задължения. 

5.2.Задължава „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД да предоставя редовно на всяко 
тримесечие данни за резултатите от 
предлагания нов допълнителен пакет 
„+FIX BG 30” за домашни потребители: 
реализирани приходи, потребление, 
брой на абонатите, които са сключили 
договор за допълнителен пакет „+FIX 
BG 30”, разделени по основните 
абонаментни планове. 

5.3.„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД следва изрично и 
писмено да определи за всеки отделен 
случай коя част от предоставяната 
информация по т. 5.2 представлява 
търговска тайна. 

5.4.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 

 
 

6. Доклад относно приемане на резултати 
от проведен одит на внесените 
документи, свързани с изчислението на 
нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга за 2011 
г. 

6.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно действия по приемане 
резултати от проведен одит на 
внесените документи, свързани с 
изчислението на нетните разходи от 
извършване на универсалната 
пощенска услуга за 2011 г., във връзка с  
етап II от договор № 03-08-
66/30.07.2012 г.  

6.2.Да бъде изпратено писмо до „ДЕЛОЙТ 
ОДИТ” ООД, съгласно приложението 
към доклада по т. 6.1.   

 
 
7. Обсъждане и приемане на решение по 

заявление за прехвърляне на 
разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Комисията единодушно приема 
решение за отказ да разреши 
прехвърляне на издаденото на 
„Телевизия Европа” АД разрешение № 
01495/26.05.2009 г. за ползване на 
индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали за гр. Бургас и 
разрешение № 01496/26.05.2009 г. за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно  
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аналогово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали за гр. Стара 
Загора,  на „Телевизия Варна” АД. 

 
 
8. Доклад относно писмо от Комисията за 

защита на личните данни. 
8.1.Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо от Комисията за 
защита на личните данни. 

8.2.Да се изпрати писмо до Комисията за 
защита на личните данни, която 
съдържа позицията на КРС, съгласно 
приложението към доклада по т. 8.1. 

 
 
9. Доклад относно предаване на 

използвани тонер касети. 
9.1.Комисията единодушно одобрява 

доклад относно: „Предаване на 
използвани тонер касети”.  

9.2.Използваните тонер касети да бъдат 
предадени на фирма “Tonerdirect” ООД.  

 
 
10. Доклад относно писмо от Съвета за 

електронни медии, с искане за 
предоставяне на свободен честотен 
ресурс за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиосигнали, на 
основание чл. 116 от Закона за радиото 
и телевизията. 

10.1.Комисията единодушно приема 
решение за предоставяне на Съвета 
за електронни медии информация 
относно свободните радиочестоти за 
наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми 
за град Смолян, съгласно 
Приложение 1 към настоящото 
решение. 

10.2.Прилага проекти на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс за осъществяване 
на електронни съобщения чрез 
налични и/или нови електронни 
съобщителни мрежи за наземно 
аналогово радиоразпръскване, които 
могат да бъдат издадени от 
Комисията за регулиране на 
съобщенията съобразно наличния 
свободен радиочестотен спектър по т. 
1, съгласно Приложение 2 към 
настоящото решение. 

 
 

11. Доклад относно постъпило в Комисията 
за регулиране на съобщенията писмо от 
„ФЕДЕРАЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТ 
БЪЛГАРИЯ”. 

11.1.Отлага разглеждането на точката. 
11.2.Да се изпрати напомнително писмо до 

СЕМ за предоставяне на изисканата 
информация в 7-дневен срок. 

 
 
12. Доклад относно приключили процедури 

за обществено обсъждане на: проект на 
Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги, проект на решение 
за изменение на Технически изисквания 
за работа на мобилни наземни мрежи и 
съоръженията, свързани с тях и проект 
на решение за изменение и допълнение 
на Технически изисквания за работа с  

12.1.Комисията единодушно приема 
решение за приемане на резултатите 
от проведеното обществено 
обсъждане на проект на Технически 
изисквания за работа на наземни 
мрежи, позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги. 

12.2.Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в 
които са отразени приетите 
предложения и мотивите за  
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електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неприетите да се публикуват на 
страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 
интернет. 

12.3.Комисията единодушно приема 
Технически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги. 

12.4.Решението по т. 12.3 да бъде 
изпратено за обнародване в 
официалния раздел на „Държавен 
вестник”. 

12.5.Комисията единодушно приема 
решение за приемане на  резултатите 
от проведеното обществено 
обсъждане на проект на решение за 
изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа с 
електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба и 
съоръженията, свързани с тях. 

12.6.Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в 
които са отразени приетите 
предложения, както и мотивите за 
неприетите, да се публикуват на 
страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 
интернет. 

12.7.Комисията единодушно приема 
изменение и допълнение на 
Технически изисквания за работа с 
електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба и 
съоръженията, свързани с тях. 

12.8.Решението по т. 12.7 да бъде 
изпратено за обнародване в 
официалния раздел на „Държавен 
вестник”. 

12.9.Комисията единодушно приема 
резултатите от проведеното 
обществено обсъждане на проект на 
решение за изменение на Технически 
изисквания за работа на мобилни 
наземни мрежи и съоръженията, 
свързани с тях. 

12.10.Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в 
които са отразени приетите 
предложения, както и мотивите за 
неприетите, да се публикуват на 
страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в 
интернет. 

12.11.Комисията единодушно приема 
изменение на Технически изисквания 
за работа на мобилни наземни мрежи 
и съоръженията, свързани с тях. 

12.12.Решението по т. 12.11. да бъде 
изпратено за обнародване в 
официален раздел на „Държавен 
вестник”. 
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13. Доклад относно осъществяване на 

взаимно свързване между мрежите на 
предприятията за предоставяне на 
услуги с добавена стойност. 

13.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно осъществяване на 
взаимно свързване между мрежите на 
предприятията за предоставяне на 
услуги с добавена стойност . 

13.2.Да се изпратят писма, съгласно 
предложението в доклада по т.13.1 и 
направените уточнения. 

 
  

14. Доклад относно изпълнение на решение 
№ 1603/12.07.2012 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

14.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на 
решениe № 1603/12.07.2012 г. на 
Комисията за регулиране  на 
съобщенията. 

14.2.На „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД и представляващото 
го лице да бъде изпратено приетото 
от КРС постановление за налагане на 
периодична имуществена санкция, 
съответно глоба. 

 
 
15. Доклад относно провеждане на 

процедура за възлагане  на обществена 
поръчка чрез договаряне без обявление 
по реда на Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Актуализация на 
лицензиран софтуер на Oracle за 
нуждите на КРС”.  

15.1.Комисията единодушно приема 
решение за откриване на процедура 
за възлагане на обществена поръчка 
чрез договаряне  без обявление с 
предмет: „Актуализация на 
лицензиран софтуер на Oracle за 
нуждите на КРС”. 

15.2.Одобрява покана за участие в 
процедура по договаряне без 
обявление с предмет: „Актуализация 
на лицензиран софтуер на Oracle за 
нуждите на КРС”. 

15.3.Поканата да бъде отправена към 
„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ за 
участие в процедура на договаряне 
без обявление. 

15.4.Настоящото решение и поканата да се 
изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки (АОП). 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение № 
01820/04.10.2012 г., издадено на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 Кресна, след 
решение на Съвета за електронни 
медии. 

1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение № 
01820/04.10.2012 г., издадено на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 Кресна, след 
решение на Съвета за електронни 
медии. 
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2. Доклад относно постъпило искане за 
достъп до обществена информация от 
Стоян Иванов Кафеджиев. 

2. Комисията единодушно приема 
решение за отказ да предостави достъп 
на г-н Стоян Иванов Кафеджиев. 

 
 

3. Доклад относно оценка и класиране на 
постъпили оферти за сключване на 
договор с предмет: „Доставка, 
инсталация и поддръжка на TEMPEST 
оборудване за нуждите на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 

3.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно оценка и класиране на 
постъпили оферти за сключване на 
договор с предмет: „Доставка, 
инсталация и поддръжка на TEMPEST 
оборудване за нуждите на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 

3.2.Определя  изпълнението на поръчката 
да бъде възложено на „СТЕМО” ООД. 

 
 

 
 
         

ПОДПИСИ: 
 
1. д-р Веселин Божков          ____________ 
                                                (Председател на КРС) 
 
 
2. Никола Колев                       ____________ 
                                                (Зам. председател на КРС) 
 
 
3. Десислава Преображенска          ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
 
4. Константин Тилев                       ____________ 
                              (Член на КРС) 
                                                                               
 
                                                                                        Протоколирал: _________ 
                  (Йолиана Райкова) 
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