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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 
 

№ 6 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
8 февруари 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  -  Председател на КРС 
Никола Колев               - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  -  Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска  - Член на КРС 

 
 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

Константин Тилев                    -           Член на КРС  
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Неда Койчева   - И.Д. Главен секретар на КРС 

и Директор на дирекция ПРОПО 
Антония Попова  - Главен специалист в дирекция ФАО  
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Г-н Росен Желязков – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на гласуване проекта 

на дневен ред и допълнителната точка. 

 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на заседанието и 

допълнителната точка да бъде включена за разглеждане. 

 

 
 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения, издадено на „ВОЙСКОМ“ 
ЕАД. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения, издадено на 
„ВОЙСКОМ“ ЕАД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
съгласуване на Общи условия на договора с 
потребителите на пощенски парични преводи, 
предоставяни от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС“ ООД. 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
съгласуване на Общи условия на договора с 
потребителите на пощенски парични преводи, 
предоставяни от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС“ ООД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
съгласуване на Общи условия на „ФАН КУРИЕР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД за предоставяне на 
неуниверсални пощенски услуги – приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки“. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение за 
съгласуване на Общи условия на „ФАН КУРИЕР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД за предоставяне на 
неуниверсални пощенски услуги – приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки“. 
 

 
 
 
 
 
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 "БИЗОНЕ СОД" ООД. 
 

 
 
 
 
 
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 "БИЗОНЕ СОД" ООД. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване производството по заявление вх. № 
08-01-529/06.11.2017 г., подадено от ,,ЕВРОКАР’’ 
ЕООД, за издаване на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 

 
5. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване производството по заявление вх. 
№ 08-01-529/06.11.2017 г., подадено от 
,,ЕВРОКАР’’ ЕООД, за издаване на разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
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радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR. 
 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна 
мрежа от подвижна радиослужба – PMR. 
 

 
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 чрез 
електронна съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС“ 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 чрез 
електронна съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка” на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС“ ЕООД. 
 

 
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, издадено на „ВИП 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 
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, издадено на „ВИП 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 
1. Доклад относно внесен от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД проект на 
изменение на Типово предложение за сключване 
на договор за взаимно свързване и поставяне на 
този проект за обществени консултации. 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно внесен от „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД проект на 
изменение на Типово предложение за 
сключване на договор за взаимно свързване и 
поставяне на този проект за обществени 
консултации. 
 
1.1.1. Приема проект на решение за одобрение 
на изменение на типово предложение за 
взаимно свързване, представен от „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД с писмo вх. 
№ 04-04-11/18.01.2018 г., съгласно 
приложението към настоящото решение. 
 
1.1.2. Открива процедура на обществени 
консултации на проекта на решение по т. 1.1.1. 
Проектът на решение по т. 1.1.1. да се 
публикува на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет.  
 
1.1.3. Съобщение за откриване на процедурата 
за обществени консултации по т. 1.1.2. да се 
публикува в един национален ежедневник.  
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1.1.4. Определя 14-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени 
консултации в национален ежедневник. В този 
срок заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по приетия 
проект. 
 

 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
1. Росен Желязков    ___________ 
                                                             

(Председател на КРС)
 

 
2. Никола Колев                                ____________ 
                                                         

(Зам. Председател на КРС)
 

 
3. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
4. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 
 
 
 
 

       Протоколирал: _________ 
         ( Антония Попова)  


