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ДНЕВЕН РЕД:                   РЕШЕНИЯ: 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Oбсъждане и приемане на решения за 

прекратяване на открити процедури по 
отнемане на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс. 

1. Комисията единодушно приема 
решения за прекратяване на открити 
процедури по отнемане на разрешения 
за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс на  „АЛПИ 
КАБ” ЕООД, ЕТ „ЕКСПРЕС – ЛЮДМИЛ 
ЙОЛОВ”, ЕТ „СНЕЖАНКА ЧИНКОВА – 
МИРЕЛА – МИГЛЕНА ЗАХАРИЕВА” и 
„ИНТЕРБИЛД” ООД.

  
 
2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на 
разрешение 01724/16.06.2011 г. на 
„ВИМОБАЙЛ” АД. 

2. Комисията единодушно приема 
решение за изменение и допълнение на 
издаденото на „ВИМОБАЙЛ" АД 
разрешение № 01724/16.06.2011 г. за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – номера за 
осъществяване на обществени 
електронни съобщения чрез 
обществена електронна съобщителна 
мрежа и предоставяне на фиксирана 
телефонна услуга. 

 
 
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 ЕТ „КИРИЛ ЧАЛЪКОВ - 
АКВАТ”. 

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 ЕТ „КИРИЛ ЧАЛЪКОВ - 
АКВАТ”. 

 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „УЛТРА 
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 № 00359-
01/ 01.06.2009г. на „УЛТРА МЕДИЯ” 
ЕООД за град Петрич. 

 

4. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„УЛТРА 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 № 00359-
01/ 01.06.2009г. на „УЛТРА МЕДИЯ” 
ЕООД за град Петрич. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „УЛТРА 
МЕДИЯ” ЕООД след проведен от 
Съвета за електронни медии конкурс по 
реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Сандански и 
прекратяване на разрешение № 00535-
01/09.06.2009г. на „УЛТРА МЕДИЯ” 
ЕООД за град Сандански. 

5. Комисията единодушно приема 
решение за издаване на разрешение на 
„УЛТРА МЕДИЯ” ЕООД след проведен 
от Съвета за електронни медии конкурс 
по реда на Закона за радиото и 
телевизията за град Сандански и 
прекратяване на разрешение № 00535-
01/09.06.2009г. на „УЛТРА МЕДИЯ” 
ЕООД за град Сандански. 
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6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на 
разрешение № 00761/21.07.2008 г. на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
радиосигнали на територията на 
Република България, след решение на 
Съвета за електронни медии. 

6. Комисията единодушно приема 
решение за изменение и допълнение на 
разрешение № 00761/21.07.2008 г. на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно 
аналогово радиоразпръскване на 
радиосигнали на територията на 
Република България, след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
 
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 “ЕЙ 
ЕС ПИ” ЕООД. 

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 “ЕЙ ЕС ПИ” ЕООД. 

 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно обсъждане и приемане 

на окончателно решение за 
определяне, анализ и оценка на пазара 
на линии под наем на дребно, пазара на 
терминиращи сегменти на линии под 
наем на едро и пазара на магистрални 
сегменти на линии под наем на едро. 

 
 
 

1.1.Комисията единодушно приема 
окончателно решение за определяне, 
анализ и оценка на пазара на линии под 
наем на дребно, пазара на 
терминиращи сегменти на линии под 
наем на едро и пазара на магистрални 
сегменти на линии под наем на едро. 

1.2.Разпорежда предварително изпълнение 
на настоящото решение. 

 
 

2. Доклад относно проведено обучение на 
служители на КРС за работа с BULRIC 
моделите, разработени в изпълнение на 
договор 03-07-94/06.10.2011 г. 

2.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на етап ІV 
„Обучение”, съгласно договор за 
възлагане на обществена поръчка № 
03-07-94/06.10.2011 г., сключен между 
Комисия за регулиране на съобщенията 
и консорциум „Екорис-Инсайт”.  

2.2.Приема изпълнението на етап ІV 
„Обучение”, съгласно договор № 03-07-
94/06.10.2011 г., сключен между 
Комисия за регулиране на съобщенията 
и консорциум „Екорис-Инсайт”, като в 
съответствие с чл. 4, ал. 2 от договор № 
03-08-94/06.10.2011 г. се състави 
двустранен приемно-предавателен 
протокол, след подписването на който 
да се предприемат действия по 
освобождаване на банковата гаранция, 
съобразно чл. 5, ал. 5, т. 4 и 5  от 
договора. 
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3. Доклад относно изпълнението на 
Заповед РД № 07-265/21.08.2012 г. 

 

3.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на Заповед 
РД № 07-265/21.08.2012 г.  

3.2.Да бъдат изпратени писма съгласно 
приложението към доклада по т. 3.1.  

 
 

 
4. Доклад относно документация за 

участие в процедура  за възлагане на 
обществена поръчка с предмет 
„Охрана, доставка и монтаж на 
сигнално-охранителна техника на 
недвижими имоти на КРС по обособени 
позиции”. 

4.1.Комисията единодушно одобрява 
публична покана за участие в 
процедура за избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет 
„Охрана, доставка и монтаж на 
сигнално-охранителна техника на 
недвижими имоти на КРС по обособени 
позиции”. 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. 

4.2.Изборът на изпълнител в настоящата 
процедура е на база „най-ниска цена”. 

4.3.Възлага на председателя на Комисията 
за регулиране на съобщенията да 
определи длъжностни лица, които да 
съберат, разгледат и оценят получените 
оферти. 

 
 

 
5. Доклад относно извънгаранционен 

ремонт на контролен модул на мобилна 
станция за мониторинг на 
радиочестотния спектър.  

5.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно извънгаранционен 
ремонт на контролен модул на мобилна 
станция за мониторинг на 
радиочестотния спектър. 

5.2.Да бъде извършен извънгаранционен 
ремонт на контролния модул „R&S 
Antenna Control Unit” в Германия, с 
което ще се осигури нормална 
експлоатация на мобилната станция за 
радиомониторинг на териториалното 
звено на КРС в гр. Враца. 

 
 
6. Доклад относно доставка на 

акумулаторни захранващи блокове за 
портативни мониторингови приемници.  

6.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно закупуване  на 
акумулаторни захранващи блокове за 
портативни мониторингови приемници. 

6.2.Да бъде сключен договор с 
ROHDE&SCHWARZ GmbH&Co.KG – 
Австрия с предмета по т. 6.1. 

6.3.За доставка на оборудването по т. 6.1. 
да бъде определено за изпълнител 
дружество, осъществяващо 
спедиторска дейност.  
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7. Доклад относно изготвяне на проект за 
изменение и допълнение на 
Tехническите изисквания за работа на 
мобилни наземни мрежи и 
съоръженията, свързани с тях; 
разглеждане на  проекти за изменение и 
допълнение на Техническите 
изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от неподвижна 
радиослужба и съоръженията, свързани 
с тях и на Tехнически изисквания за 
работа на наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги. 

7.1.Комисията единодушно приема 
решение за откриване на обществено 
обсъждане относно проект на 
Tехнически изисквания за работа на 
наземни мрежи, позволяващи 
предоставяне на електронни 
съобщителни услуги. 

7.2.Комисията единодушно приема 
решение за откриване на обществено 
обсъждане относно проект на 
изменение на Технически изисквания за 
работа на мобилни наземни мрежи и 
съоръженията, свързани с тях. 

7.3.Комисията единодушно приема 
решение за откриване на обществено 
обсъждане относно проект на 
изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа с електронни 
съобщителни мрежи от неподвижна 
радиослужба и съоръженията, свързани 
с тях. 

7.4.Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона 
за електронните съобщения. Проектите 
по т. 7.1, 7.2. и 7.3. да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране 
на съобщенията в интернет. 
Съобщение за откриване на 
процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  

7.5.Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението 
за откриване на процедурата за 
обществено обсъждане на проектите по 
т. 7.1, 7.2. и 7.3. в национален 
ежедневник, в който заинтересованите 
лица могат да представят писмени 
становища по изготвения проект. 

 
 

 
8. Доклад относно изменение на 

приложимите Общи условия за 
предоставяне на телефонни услуги 
(чрез мобилни и географски номера), 
касаещо по-голяма информираност на 
абонатите при събиране на техни 
задължения, свързани с ползването на 
тези услуги.  

8.1.Комисията единодушно приема решение 
за задължаване на предприятията, 
предоставящи мобилни и фиксирани 
телефонни услуги да изменят общите 
условия за предоставяне на фиксирани 
гласови услуги на дружеството, като 
включат следната клауза: 
„Предприятието се задължава 
предварително и по подходящ начин 
(чрез писмо с обратна разписка, 
записващ се телефонен разговор, 
писмо по електронната поща на посочен 
от абоната електронен адрес за 
контакти и др.) да информира абоната, 
че ще предприеме действия по 
извънсъдебно събиране на негови 
неплатени парични задължения, 
включително и когато за целта ще се 
ползват услугите на трети лица 
(кредитни бюра, агенции за събиране на 
вземания и други). Информацията по  
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предходното изречение задължително 
съдържа и данни за точния размер на 
претендираните парични задължения, 
за основанието, от което произтичат, 
както и за третото лице, което ще 
събира вземането“. 

8.2.Задължава мобилните предприятия да 
изменят общите условия за 
предоставяне на мобилни телефонни 
услуги на дружеството, като включи 
следната клауза: 
 „Предприятието се задължава 
предварително и по подходящ начин 
(чрез кратко текстово съобщение – 
SMS, писмо с обратна разписка, 
записващ се телефонен разговор, 
писмо по електронната поща на посочен 
от абоната електронен адрес за 
контакти и др.) да информира абоната, 
че ще предприеме действия по 
извънсъдебно събиране на негови 
неплатени парични задължения, 
включително и когато за целта ще се 
ползват услугите на трети лица 
(кредитни бюра, агенции за събиране на 
вземания и други). Информацията по 
предходното изречение задължително 
съдържа и данни за точния размер на 
претендираните парични задължения, 
за основанието, от което произтичат, 
както и за третото лице, което ще 
събира вземането“. 

8.3.Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 

8.4.Комисията единодушно приема решение 
за задължаване на  предприятията, 
предоставящи само фиксирани 
телефонни услуги да изменят общите 
условия за предоставяне на фиксирани 
телефонни услуги на дружеството, като 
включат следната клауза: 
„Предприятието се задължава 
предварително и по подходящ начин 
(чрез писмо с обратна разписка, 
записващ се телефонен разговор, 
писмо по електронната поща на посочен 
от абоната електронен адрес за 
контакти и др.) да информира абоната, 
че ще предприеме действия по 
извънсъдебно събиране на негови 
неплатени парични задължения, 
включително и когато за целта ще се 
ползват услугите на трети лица 
(кредитни бюра, агенции за събиране на 
вземания и други). Информацията по 
предходното изречение задължително 
съдържа и данни за точния размер на 
претендираните парични задължения, 
за основанието, от което произтичат, 
както и за третото лице, което ще 
събира вземането“. 
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8.5.Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 

 
9. Доклад относно прилагане на 

разпоредбата на чл. 228, ал. 4 от ЗЕС.  
9.1.Комисията единодушно одобрява 

доклад относно „Прилагане на 
разпоредбата на чл. 228, ал. 4 от 
Закона за електронните съобщения”. 

9.2.Приема позиция на КРС, описана в 
доклада по т. 9.1, относно 
законосъобразното прилагане на чл. 
228, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Закона 
за електронните съобщения. 

9.3.Позицията по т. 9.2 да се публикува на 
сайта на КРС. 

9.4.Да се изпратят писма до „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД и „КОСМО 
БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, съгласно 
посоченото в доклада по т. 9.1. 

 
 
 

10. Доклад относно 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. 

10.1.Комисията единодушно приема 
решение за даване на разрешение за 
прехвърлянето на разрешениe № 
00514/12.06.2008 г. 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 Видин, от 
„ИНФОПРЕС И КО” ЕООД на „РАДИО 
ФМ-ПЛЮС” ЕАД. 

10.2.Комисията единодушно приема 
решение за даване на разрешение за 
прехвърлянето на разрешениe № 
00515/12.06.2008 г. 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 Кърджали, от 
„ИНФОПРЕС И КО” ЕООД на „РАДИО 
ФМ-ПЛЮС” ЕАД. 

10.3.Комисията единодушно приема 
решение за даване на разрешение за 
прехвърлянето на разрешениe № 
00516/12.06.2008 г. 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 Смолян, от  
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„ИНФОПРЕС И КО” ЕООД на „РАДИО 
ФМ-ПЛЮС” ЕАД. 

10.4.Комисията единодушно приема 
решение за даване на разрешение за 
прехвърлянето на разрешениe № 
00517/12.06.2008 г. 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 Хасково, от 
„ИНФОПРЕС И КО” ЕООД на „РАДИО 
ФМ-ПЛЮС” ЕАД. 

 
 

11. Доклад относно искане на БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
допълнително определяне на честотен 
ресурс за националните програми 
„Хоризонт” и „Христо Ботев”. 

11.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпили писма с вх. 
№ 12-01-7032/15.12.2010 г. от 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 
(БНР) и № 04-09-93/30.08.2012 г от 
Съвета за електронни медии. 

11.2.До БНР да бъде изпратено писмо, с 
което предприятието да бъде 
информирано относно определен 
допълнителен честотен ресурс за 
националните програми „Хоризонт” и 
„Христо Ботев”. 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър на „ГЕОЛОГИЯ, 
ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ-21” АД. 

1. Комисията единодушно приема решение 
за предоставяне  за временно ползване 
на „ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И 
ПРОУЧВАНЕ - 21” АД индивидуално 
определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър, като му издава 
временно разрешение. 

 
 

2. Доклад относно приемане на Правила 
за изменение и допълнение на 
Правилата за условията и реда за 
прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс, съобразно промените 
в Закона за електронните съобщения. 

 
2.1.Комисията единодушно приема 

резултатите от проведеното 
обществено обсъждане на проект на 
Правила за изменение и допълнение на 
Правилата за условията и реда за 
прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс (Обн. ДВ. бр.29 от 18 
Март 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 
2010г.), съобразно промените в Закона 
за електронните съобщения , съгласно 
приложението към настоящото 
решение. 

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

2.3.Комисията единодушно приема 
окончателно решение за приемане на 
Правила за изменение и допълнение на 
Правилата за условията и реда за 
прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс. 

2.4.Решението по т. 2.3 да бъде изпратено 
за обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник”. 

 
 
 
3. Доклад относно създаване на 

специализирана комисия по искане от 
„ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” АД за даване на 
задължителни указания. 

3. Комисията единодушно приема решение 
за създаване на специализирана 
комисия по искане от „ИЗТОЧНА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
АД за даване на задължителни 
указания. 

 
 
 
4. 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”. 

4.  Отлага разглеждането на точката. По 
време на дискусията беше изразено 
несъгласие от доц. д-р Ирина Романска 
с  дейността на фирма  ”КОМЕКС-РМ” 
ЕООД, свързана с изпълнение на 
сключения договор за хигиенно и 
санитарно обслужване в сградите на 
Комисията за регулиране на 
съобщенията.

 
 
 

 
 

5. Доклад относно хигиенизиране на 
автомобилния парк на КРС, използван в 
гр. София.  

 

5.1.Комисията единодушно одобрява 
доклад относно „Хигиенизиране на 
автомобилния парк на КРС, използван в 
гр. София”.  

5.2.Да бъде сключен договор за 
„Хигиенизиране на автомобилния парк 
на КРС, използван в гр. София”, с „РИЦ” 
ООД. 

 
 
 

6. Доклад относно сключен договор между 
КРС и «ТЕЛЕГРУП ИНТЕГРЕЙТИД 
НЕТУЪРК СОЛЮШЪНС» ООД. 

 

6. Комисията единодушно одобрява доклад 
изх. № 15-00-2132/25.09.2012 г. относно 
сключен договор между КРС и 
“ТЕЛЕГРУП ИНТЕГРЕЙТИД НЕТУЪРК 
СОЛЮШЪНС” ООД. 

 
 
 
7. Доклад относно предложение за 

награждаване на служител. 
7. Комисията не приема доклада. 
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8. Доклад относно постъпило становище 
от Министерство за финансите към 
проекти на Тарифи за таксите по ЗЕС, 
ЗПУ И ЗЕДЕП. 

8.1.Комисията единодушно приема 
решение за приемане на проект на 
Постановление за изменение и 
допълнение на Тарифа за таксите, 
които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по Закона 
за пощенските услуги и по Закона за 
електронния документ и електронния 
подпис. 

8.2.Проектът по т. 8.1, 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. 

 
 
ПОДПИСИ: 
 
1. доц. д-р Ирина Романска          ____________ 
                                                  (За председател на КРС) 
 
 
 
2. Десислава Преображенска          ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
 
 
3. Константин Тилев                       ____________ 
                              (Член на КРС) 
                                                                               
                                                                                        Протоколирал: _________ 
                  (Йолиана Райкова) 
 


