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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 радиочестотен спектър за осъществяване на
електронни съобщения за собствени нужди чрез
електронна съобщителна мрежа от подвижна
радиослужба – PMR, издадено на „О,КЕЙ
СУПЕРТРАНС” АД.

1. 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 „О,КЕЙ
СУПЕРТРАНС” АД.

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 „АГЕНЦИЯ
ДАГА ПОЛИС" ООД.

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 „АГЕНЦИЯ
ДАГА ПОЛИС" ООД.

РАЗДЕЛ Б
1. Доклад относно постъпило в Комисията за
регулиране на съобщенията заявление за достъп
до обществена информация с вх. № 14-003083/18.01.2018 г.

1.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно постъпило в Комисията за регулиране
на съобщенията заявление за достъп до
обществена информация с вх. № 14-003083/18.01.2018 г.
1.1.2.
Предоставя
пълен
достъп
до
обществената информация, поискана със
заявление вх. № 14-00-3083/18.01.2018 г. от г-н
Б. Ц.
1.1.3. Мястото за предоставяне на исканата
информация е сградата на Комисията за
регулиране на съобщенията в гр. София, ул.
„Гурко" № 6, ет. 4, стая № 412, в срок от 30 дни,
считано от датата на получаване на
решението.
1.1.4. Формата, под която ще бъде предоставен
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достъпът до информацията от заявлението е
копие на хартиен носител.
1.1.5. Информацията се предоставя след
представяне
на платежен документ за
заплатените
разходи.
Разходите
по
предоставяне на обществената информация са
съгласно нормативи, определени със Заповед
№ 1472 на МФ от 29.11.2011 г.
2. Доклад относно приемане на решение за
изменение и допълнение на Общитe правила за
условията за доставяне на пощенските пратки и
пощенските колети.

2.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно приемане на решение за изменение и
допълнение на Общитe правила за условията
за доставяне на пощенските пратки и
пощенските колети.
2.1.1. Да бъде изпратено писмото до
Министерство на транспорта, информационните
технологии
и
съобщенията,
съгласно
приложението към доклада по т. 2.1.
2.2. Приключва процедурата по откритото с
решение № 632/21.12.2017 г. на Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) обществено
обсъждане на проект на решение за изменение
и допълнение на Общитe правила за условията
за доставяне на пощенските пратки и
пощенските колети, в която не са постъпили
становища от заинтересовани лица.
2.2.1. Да се приеме окончателно Решение за
изменение и допълнение на Общитe правила за
условията за доставяне на пощенските пратки и
пощенските колети, съгласно приложението към
решението.
2.2.2. Решението по т.2.2.1., да бъде изпратено
за обнародване в официален раздел на
„Държавен
вестник”
и
публикувано
на
страницата на КРС в Интернет.
2.3. § 1. Създава се нов чл. 6а със следното
съдържание: „Непрепоръчани и препоръчани
пощенски пратки, адресирани до малолетни
и/или непълнолетни, се връчват на родителите
или настойниците им срещу документи,
удостоверяващи това им качество.“
Заключителна разпоредба към решение №
75/15.02.2018 г. на КРС за изменение и
допълнение на Общитe правила за условията
за доставяне на пощенските пратки и
пощенските колети.
§ 2. Решението е прието на основание чл. 36,
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ал. 2 от Закона за пощенските услуги.
3. Доклад относно жалба от потребител с вх. №
04-01-1782/2017 г.

3.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно жалба от потребител с вх. № 04-011782/2017 г.
3.2. Да бъде изпратено писмото, приложено към
доклада по т. 3.1.
3.3. Приема позицията, приложена към доклада
по т.3. 1.
3.4. Позицията по т. 3.3 да бъде публикувана на
интернет
страницата
на
Комисията
за
регулиране на съобщенията в раздел „Новини“
и в раздел „За потребителите”, секция „Позиции
на КРС“.

4. Доклад относно резултати от проверки по
писмо от потребител с вх. № 14-00-2979/2017 г.

4.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно резултати от проверки по писмо от
потребител с вх. № 14-00-2979/2017 г.

4.2. Да бъде изпратено писмото, приложено към
доклада по т. 4.1.
5. Доклад относно резултати от проверки по
жалба от потребител с вх. № 14-00-3132/2017 г.

5.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно резултати от проверки по жалба от
потребител с вх. № 14-00-3132/2017 г.
5.2. Приема позицията, приложена към доклада
по т. 5.1. с направеното допълнение.
5.3. Позицията по т. 5.2. да бъде публикувана
на интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в раздел „Новини“
и в раздел „За потребителите”, секция „Позиции
на КРС“.

6. Доклад относно писмо от потребител с вх. №
14-00-3037/2017 г.

6.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно писмо от потребител с вх. № 14-003037/2017 г.
6.2. Да бъде изпратено писмото, приложено към
доклада по т. 6.1.
6.3. На интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в раздел „Новини“
да бъде публикувано съобщението, приложено

Протокол №7 от 15 февруари 2018 г.

4

към доклада по т. 6.1.
6.4. Да бъде изпратен въпросник до контактната
мрежа на IRG/ BEREC.

7. Доклад относно запитване от „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД във връзка с чл. 5, пар. 4 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286.

7.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно запитване от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“
ЕАД във връзка с чл. 5, пар. 4 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/2286.
7.2. Да бъде изпратено писмото, приложено към
доклада по т. 7.1.
7.3. На интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в раздел „Области
на
регулиране“,
секция
„Международен
роуминг“ да бъде публикувано становището,
приложено към доклада по т. 7.1.
7.4. На интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в раздел „Новини“
да бъде публикувано съобщението, приложено
към доклада по т. 7.1.

8. Доклад относно писмо от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД с
вх. № 12-01-2311/2017 г.

8.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно писмо от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД с вх. № 1201-2311/2017 г.
8.2. Да бъде изпратено писмото, приложено към
доклада по т. 8.1.
8.3. На интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в раздел „Области
на
регулиране“,
секция
„Международен
роуминг“ да бъде публикувано становището,
приложено към доклада по т. 8.1.
8.4. На интернет страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в раздел „Новини“
да бъде публикувано съобщението, приложено
към доклада по т. 8.1.

9. Доклад относно резултати от проверка на
внесените регулаторни счетоводни отчети за
отчетната 2016 г.

9.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно резултати от проверка на внесените
регулаторни отчети за отчетната 2016 г.
9.2. Да бъдaт изпратени писма до „Българска
телекомуникационна
компания”
ЕАД,
„Мобилтел” ЕАД и „Теленор България” ЕАД,
съгласно приложенията към доклада по т. 9.1.
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10. Документация за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Разработване, внедряване,
гаранция и поддръжка на информационна
система на КРС за on-line попълване и приемане
на въпросници за отчет на дейността на
предприятията,
предоставящи
обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на
операторите на пощенски услуги”.

10.1. Комисията единодушно одобрява проект
на документация за участие в процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Разработване,
внедряване,
гаранция
и
поддръжка на информационна система на КРС
за on-line попълване и приемане на въпросници
за отчет на дейността на предприятията,
предоставящи
обществени
електронни
съобщителни мрежи и/или услуги и на
операторите на пощенски услуги“.
10.2. Да бъдат въведени данни за процедурата
по т. 10.1. в Системата за случаен избор в АОП.
10.3. В случай, че поръчката бъде избрана за
контрол от АОП, проектът на документацията
да бъде изпратен до АОП, съгласно чл. 122 от
ППЗОП.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА
1. Доклад относно постъпили заявления вх. № 0404-345/02.11.2017 г. и вх. № 08-01-579/05.12.2017
г. за издаване на временни разрешения.

1.1. Комисията единодушно одобрява доклад
относно постъпили заявления вх. № 04-04345/02.11.2017 г. и вх. № 08-01-579/05.12.2017 г.
за издаване на временни разрешения.
1.2. Приема решение за издаване на временно
разрешение.
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ПОДПИСИ:
1. Росен Желязков
2. Никола Колев
3. Андреана Атанасова
4. доц. д-р Ирина Романска

___________

(Председател на КРС)

____________

(Зам. Председател на КРС)

____________
(Член на КРС)

____________
(Член на КРС)

Протоколирал: _________
( Антония Попова)
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