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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 

 

№ 15 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

12 април 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: 

 

Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 

Неда Койчева  - 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 допълнителните точки. 

 

 

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

заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 

РАЗДЕЛ А 

 

 

1. 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 

радиослужба от вида „точка към точка” на 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” EAД. 

 

 

1. 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 

радиослужба от вида „точка към точка” на 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” EAД. 

 

 

2. 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 

„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД. 

 

 

 

2. 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 „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” 

ЕАД. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно заявление от 

„ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ 

ЕС“ ЕООД за издаване на индивидуална 

лицензия за извършване на услугата 

„пощенски парични преводи”. 

 

 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно заявление от 

„ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ 

ЕС“ ЕООД за издаване на индивидуална 

лицензия за извършване на услугата 

„пощенски парични преводи”. 

 

1.1.1. Издава на „ЮНИМАСТЪРС 

ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ ЕС” ЕООД 
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индивидуална лицензия за извършване на 

пощенски парични преводи на територията 

на Република България за срок от 20 

години.  

 

1.1.2. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Тарифата за 

таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по ЗПУ, 

„ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ 

ЕС” ЕООД следва да заплати по т. 1.1.1. от 

решението лицензионна такса. 

 

 

2. Доклад относно проект на инструкция по 

чл. 88, ал. 2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на Инструкция по 

чл. 88, ал. 2 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура. 

2.2. Да бъдат изпратени писма до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията и до Комисията за енергийно 

и водно регулиране, съгласно 

приложението към доклада по т. 2.1. 

 

 

3. Доклад относно предложение за изменение 

на Тарифа за таксите, които се събират от 

Комисията за регулиране на съобщенията по 

Закона за електронните съобщения. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изменение на Тарифа за 

таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по Закона за 

електронните съобщения и частична 

предварителна оценка на въздействието на 

акта. 

 

3.2. Документите по т. 3.1. да бъдат 

изпратени до главния секретар на 

Министерския съвет за съгласуване от 

дирекция „Модернизация на 

администрацията”. 

 

4. 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 

на обществени консултации. 

 

 

4.1. 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 на обществени консултации. 



 
 

Протокол №15 от 12 април 2018 г. 4 

4.1.1. Приема проект на решение за 

одобрение на проект на изменение на 

типово предложение за взаимно свързване, 

представен от „Българска 

телекомуникационна компания" ЕАД с 

писмo вх. № 04-04-83/06.03.2018 г., 

съгласно приложението към решението. 

 

4.1.2. Открива процедура на обществени 

консултации на проекта на решение по т. 

4.1.1. Проектът на решение по т. 4.1.1. да се 

публикува на страницата на Комисията за 

регулиране на съобщенията в интернет.  

 

4.1.3. Съобщение за откриване на 

процедурата за обществени консултации по 

т. 4.1.2. да се публикува в един национален 

ежедневник. 

 

4.1.4. Определя 30-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. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

1. Доклад относно информация за 

предстоящи международни прояви. 

 

 

 

1. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно предстоящи 

международни прояви. 

 

 

2. Доклад относно писмо с вх.№ 04-04-

81/02.03.2018г. от „Българска 

телекомуникационна компания” EAД. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх.№ 04-04-

81/02.03.2018г. от „Българска 

телекомуникационна компания” EAД. 

 

2.2. Да бъдат изпратени писмата, съгласно 

приложенията към доклада по т.1. 

 

 

3. Доклад относно проект на Решение на 

Министерски съвет за одобряване на 

средносрочната бюджетна прогноза за 

периода 2019-2021 г. 

 

 

3. Комисията единодушно съгласува 

предоставените материали по реда на 

Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, относно 
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Проект на Решение на Министерския съвет 

за одобряване на средносрочната бюджетна 

прогноза за периода 2019-2021 г. заедно с 

приложеното към решението становище. 

 

4. Доклад относно етапно изпълнение на 

целите, приоритетите и задачите на КРС през 

периода 01.01. 2018 -31.03.2018 год. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изпълнение на целите, 

приоритетите и задачите на КРС през 

периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. 

 

4.2. Да се предприемат действия съгласно 

доклада. 

 

 

5. Доклад относно преглед на Вътрешни 

правила. 

 

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно преглед на Вътрешни 

правила. 

5.2. Отменя чл. 8 от Вътрешните правила, 

съгласно доклада по т.1. 

5.3. Средствата за представително облекло 

да се предоставят съгласно предложенията 

в доклада по т. 1. 

 

 

 

 

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) 


