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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 

заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

1. 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 

„АГРОТЕРАТЕРМ“ ООД. 

 

1. 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 

„АГРОТЕРАТЕРМ“ ООД. 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

съгласуване на Общи условия на „ЕКОНТ 

ЕКСПРЕС“ ЕООД за предоставяне на 

неуниверсални пощенски услуги и на услуги, 

включени в обхвата на универсалната услуга. 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за съгласуване на Общи условия на 

„ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ЕООД за 

предоставяне на неуниверсални пощенски 

услуги и на услуги, включени в обхвата на 

универсалната услуга. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно изменение на 

индивидуални лицензии за извършване на 

услуги от обхвата на универсалната пощенска 

услуга, услугата „пощенски парични 

преводи“ и индивидуалната лицензия на 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД за извършване 

на универсалната пощенска услуга на цялата 

територия на Република България и тяхното 

отпечатване. 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което привежда в съответствие 

със Закона за пощенските услуги 

издадената индивидуална лицензия за 

извършване на универсалната пощенска 

услуга  на цялата територия на Република 

България на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, 

съгласно приложението към решението. 

 

1.2. Комисията единодушно приема 

решение, с което привежда в съответствие 

със Закона за пощенските услуги 

индивидуалните лицензии за извършване на 

услуги, включени в обхвата на 

универсалната пощенска услуга, издадени 

на: 

1.1. „А1 ТРЕЙД“ ЕООД, съгласно 
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Приложение 1 към решението.  

1.2. „АРИИ“ ЕООД, съгласно Приложение 

2 към решението. 

1.3. „ДЖИ ТИ ЛОГИСТИКС“ ООД, 

съгласно Приложение 3 към решението.  

1.4 „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ EООД, съгласно 

Приложение 4 към решението. 

1.5. „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД, съгласно 

Приложение 5 към решението. 

1.6. „СПИДИ“ АД, съгласно Приложение 6 

към решението.  

1.7. „СТАР ПОСТ“ ООД, съгласно 

Приложение 7 към решението.  

1.8. „ТАВЕКС“ ЕООД, съгласно 

Приложение 8 към решението.  

1.9. „ТЕРРА ПОСТ СЪРВИСИС“ ЕООД, 

съгласно Приложение 9 към решението.  

1.10. „ТИП-ТОП КУРИЕР“ АД, съгласно 

Приложение 10 към решението.  

1.11. „ТОЙОТА – ТИКСИМ“ ЕООД, 

съгласно Приложение 11 към решението.  

 

2. Привежда в съответствие със Закона за 

пощенските услуги индивидуалните 

лицензии за извършване на пощенски 

парични преводи, издадени на: 

2.1. „АРИИ“ ЕООД, съгласно Приложение 

12 към решението. 

2.2. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, съгласно 

Приложение 13 към решението. 

2.3. „ВЕСИПЕЙ“ ЕООД, съгласно 

Приложение 14 към решението.  

2.4. „ДЖИ ТИ ЛОГИСТИКС“ ООД, 

съгласно Приложение 15 към решението.  

2.5. „ГО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно 

Приложение 16 към решението.  

2.6. „ЕВРОПЪТ - 2000“ АД, съгласно 

Приложение 17 към решението. 

2.7. „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ EООД, съгласно 

Приложение 18 към решението. 

2.8. „ИЗИПЕЙ“ АД, съгласно Приложение 

19 към решението.  

2.9. „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, 

съгласно Приложение 20 към решението. 

2.10. „ФИНАНСОВА КЪЩА „КЕШ 

ЕКСПРЕС СЪРВИС“ ЕООД, съгласно 

Приложение 21 към решението.  

2.11. „ЛЕО ЕКСПРЕС“ ЕООД, съгласно 

Приложение 22 към решението. 

2.12.  „МАРИСТО 2009“ ЕООД, съгласно 

Приложение 23 към решението.  
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2.13. „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД, съгласно 

Приложение 24 към решението.  

2.14. „ПОСТАБИЛ“ ЕООД, съгласно 

Приложение 25 към решението.  

2.15. „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 

ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД, съгласно 

Приложение 26 към решението.  

2.16. „СПИДИ“ АД, съгласно Приложение 

27 към решението.  

2.17. „ТЕРРА ПОСТ СЪРВИСИС“ ЕООД, 

съгласно Приложение 28 към решението.  

2.18. „ТИП-ТОП КУРИЕР“ АД, съгласно 

Приложение 29 към решението.  

2.19. „ТОЙОТА – ТИКСИМ“ ЕООД, 

съгласно Приложение 30 към решението.  

2.20. „ТРАНСПРЕС“ ООД, съгласно 

Приложение 31 към решението.  

2.21. „УЕБ БАТАЛ ГЕЙМС“ ООД, съгласно 

Приложение 32 към решението.  

2.22. „ФАКТОР И.Н.“ АД, съгласно 

Приложение 33 към решението.  

2.23. „ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС 

СИ ЕС“ ЕОД, съгласно Приложение 34 към 

решението. 

 

 

2. Доклад относно контролната дейност на 

Главна дирекция "Мониторинг и контрол на 

съобщенията". 

 

2. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно Отчет за контролната дейност на 

Главна дирекция „Мониторинг и контрол 

на съобщенията” за II тримесечие на 2020 г. 

и План за контролната дейност на Главна 

дирекция „Мониторинг и контрол на 

съобщенията” за  III тримесечие на 2020 г. 

 

 

3. Доклад относно ежегодно събиране на 

данни за прозрачността и сравнимостта на 

роуминг тарифите. 

 

3.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което задължава „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД да 

предоставят информация за прозрачността 

и сравнимостта на роуминг тарифите, като 

попълнят частта от въпросника, приложен 

към решението, касаеща доставчиците на 

роуминг. 
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3.1.1. Информацията по т. 3.1. следва да 

бъде изпратена на Комисията за регулиране 

на съобщенията по електронен път в срок 

до 18 август 2020 г. 

3.1.2. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
 

 

1. Доклад относно етапно изпълнение на 

бюджета на КРС към 30.06.2020 г. 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно етапното изпълнение на 

бюджета на Комисията за регулиране на 

съобщенията към 30.06.2020 г. 

 

1.1.1. Да се предприемат действията, 

съгласно доклада по т. 1.1.  

 

2. Доклад относно обществено обсъждане на 

Проект на Актуализирана политика в 

областта на електронните съобщения на 

Република България 2019-2022 г. 

 

2. Точката се отлага.  

 

3. Доклад относно комплексна проверка на 

предприятията предоставящи мобилни 

услуги. 

 

 

3. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно извършена 

комплексна проверка на предприятията 

предоставящи мобилни услуги. 

 

4.  Доклад относно заявления за издаване на 

временни разрешения в обхват 3,6 GHz. 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно заявления за издаване на 

временни разрешения в обхват 3,6 GHz . 

 

4.1.1. Да бъдe изпратено писмо съгласно 

приложението към доклада по т. 4.1.  

 

4.2. Комисията единодушно приема две 

решения за издаване временни разрешения 

в обхват 3,6 GHz на следните предприятия: 
 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД; 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.  
 

5.  Доклад относно разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти с оглед 

сключване на договор с предмет: „Хигиенно 

и санитарно обслужване на сградния фонд на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

гр. София”. 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти с оглед 

сключване на договор с предмет: 

„Извършване на хигиенно и санитарно 

обслужване на сградния фонд на Комисията 

за регулиране на съобщенията в гр. София”. 
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5.1.1. Определя изпълнението на поръчката 

по т. 5.1.  да бъде възложено на 

„БОРИВАН” ООД. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Кристина Хитрова                               ____________ 

                          
(Зам -Председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Анна Хаджиева                             ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Ердинч Хайрула                            ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

 

 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


