
Протокол №4 от 25 януари 2018 г. 
1 

 

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 
 

№ 4 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
25 януари 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 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол №4 от 25 януари 2018 г. 
2 

Г-н Росен Желязков – 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 заседанието и 

допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 
 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение относно 
съгласуване на Общи условия на „УЕБ БАТАЛ 
ГЕЙМС” ООД. 

 

 

 
1. Комисията единодушно съгласува Общите 

условия към договора с потребителите на 

пощенски парични преводи на „УЕБ БАТАЛ 

ГЕЙМС“ ООД, представени с писмо от 

Комисията за защита на потребителите с вх. № 

04-01-1845/28.12.2017 г. 

 
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 „ЛОВЕЧ 
ТРАНС” ЕООД. 
 

 
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 „ЛОВЕЧ 
ТРАНС” ЕООД. 
 

 
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 "АСТРА 07-
НАЙДЕН ХАДЖИИВАНОВ". 
 
 

 
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 "АСТРА 
07-НАЙДЕН ХАДЖИИВАНОВ". 

 
 
4. 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 „СТРОНГ-ЕС“ 
ЕООД. 
 

 
 
4. 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 „СТРОНГ-ЕС“ 
ЕООД. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение 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. 
 

5. Комисията единодушно приема решение за 
изменение и допълнение 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. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение 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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решение за 
изменение и допълнение 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 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване 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 „ЕЛЕКТРОНИКА НС” 
ЕООД. 
 

 
7. Комисията единодушно приема решение за 
издаване 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 
„ЕЛЕКТРОНИКА НС” ЕООД. 
 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение издадено на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД 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 
Самоков след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
8. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД 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 
Самоков след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
9. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение издадено на „РТЕ НЕТ” 
ООД 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 Монтана след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
9. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на разрешение издадено на „РТЕ 
НЕТ” ООД 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 
Монтана след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 
 
1. Доклад относно проекти на въпросници за 
събиране на информация от предприятията, 
осъществяващи обществени електронни 
съобщения, за дейността им през 2017 г. 
 
 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проекти на въпросници за събиране на 

информация от предприятията, осъществяващи 

обществени електронни съобщения, за 

дейността им през 2017 г. 

1.1.1. Да бъдaт изпратени писма по електронна 

поща, съгласно предложението в доклада по т. 

1.1. 

1.2. Утвърждава образци на формуляри за 

отчет на дейността по предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи и/или услуги от 

предприятията, както следва: 

1. Образец на формуляр „ОБЩА ЧАСТ към 

въпросник за отчет на дейността през 2017 г. на 

предприятията, осъществяващи обществени 

електронни съобщения” и инструкция към него – 

Приложение І. 

2. Образец на формуляр „Въпросник за отчет на 

дейността през 2017 г. на предприятията, 

предоставящи фиксирана телефонна услуга 

и/или достъп до обществена телефонна услуга 

чрез услугата "избор на оператор" и/или 

телефонна услуга чрез обществени телефони” 

и инструкция към него – Приложение ІІ. 

3. Образец на формуляр „Въпросник за отчет на 

дейността през 2017 г. на предприятията, 

предоставящи обществени телефонни услуги 

чрез наземни мрежи с ползване на 

радиочестотен спектър” и инструкция към него – 

Приложение ІІІ. 

4. Образец на формуляр „Въпросник за отчет на 

дейността през 2017 г. на предприятията, 

предоставящи услуги за пренос на данни и/или 

услуги за достъп до интернет ” и инструкция към 

него – Приложение ІV-01. 

5. Образец на формуляр „Въпросник за 

предприятията, предоставящи услуги за достъп 

до интернет относно мерките за управлението 

на мрежовия капацитет и трафика (чл. 5 (2) от 

Регламент (ЕС) № 2015/2120) през 2017 г.” и 
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инструкция към него – Приложение ІV-02. 

6. Образец на формуляр „Въпросник за отчет на 

дейността през 2017 г. на предприятията, 

предоставящи услуги за пренос и/или 

разпространение на радио- и телевизионни 

програми, вкл. наземно радиоразпръскване и 

IPTV ” и инструкция към него – Приложение V. 

7. Образец на формуляр „Въпросник за отчет на 

дейността през 2017 г. на предприятията, 

предоставящи услугата линии под наем, вкл. 

международни линии под наем” и инструкция 

към него – Приложение VІ. 

8. Образец на формуляр „Въпросник за 

проучване възможността за достъп до и 

ползване на селищна подземна канална мрежа” 

и инструкция към него – Приложение VІI. 

1.2.1. Утвърждава образец на формуляр 

„Въпросник за отчет на дейността през 

текущата година на предприятията, уведомили 

КРС за прекратяване на дейността си по 

осъществяване на обществени електронни 

съобщения и заличаване от публичния регистър 

по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните 

съобщения” – Приложение VІII. 

1.2.2. Предприятията следва изрично и писмено 

да определят за всеки отделен случай коя част 

от предоставяната информация представлява 

търговска тайна. 

1.2.3. Образците по т. 1.2. и по т.1.2.1. от 

настоящото решение да се публикуват на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в Интернет. 

1.2.4. Разпорежда предварително изпълнение 

на решението. 

 
2. Доклад относно проекти на въпросници за 
дейността на пощенските оператори през 2017 г. 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно проекти на въпросници за дейността на 
пощенските оператори през 2017 г. 
 
2.1.1. Задължава „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД да 
предостави информация, съгласно Приложения 
№ 1 и 2 

 
към решението. 
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2.1.2. Задължава „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД, 
„МИБМ ЕКСПРЕС” ООД, „СТАР ПОСТ” ООД, 
„ТИП ТОП КУРИЕР” АД, „ТЕРРА ПОСТ 
СЪРВИСИС” ЕООД, „СПИДИ” АД и „ФАСТО 
КУРИЕР“ ЕООД да предоставят информация, 
съгласно Приложения № 1 и 3

 
към решението. 

 
2.1.3. Задължава „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, 
„ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД, „ИЗИПЕЙ” АД, „КЕШ 
ЕКСПРЕС СЪРВИС” ЕООД, „КЕШОФИС” АД, 
„МИБМ ЕКСПРЕС” ООД, „ТЕЛЕПАЙД 
БЪЛГАРИЯ” ООД, „ТЕРРА ПОСТ СЪРВИСИС” 
ЕООД, „ТИП ТОП КУРИЕР” АД, „ТОЙОТА 
ТИКСИМ” ЕООД, „ФАКТОР И.Н.” АД, 
„ПОСТФИНАНС” EАД, „СПИДИ” АД, "ЕКСПРЕС 
ПЕЙ" ЕООД, "ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП" АД, 
„ЕВРОПЪТ-2000” АД, „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС” ООД, „ЛЕО ЕКСПРЕС” ЕООД,  
„УЕБ БАТАЛ ГЕЙМС ” ООД, „ФАСТО КУРИЕР“ 
ЕООД, „ФИНТЕХ СЪРВИСИЗ” ЕАД и „ДиД 
ЕКСПРЕС” ЕООД да предоставят 
информацията, посочена в Приложения № 1 и 4 
към решението. 
 
2.1.4. Задължава операторите, посочени в 
Приложение № 5 към настоящото решение да 
предоставят информацията, посочена в 
Приложения № 1 и 6

 
 към решението. 

 
2.1.5. Задължава операторите по т. 2.1.1. – 
2.1.4. от настоящото решение да предоставят 
исканата информация в срок до 31.03.2018 г. 
 
2.1.6. Операторите по т. 2.1.1. – 2.1.4. следва 
изрично и писмено да определят за всеки 
отделен случай коя част от предоставяната 
информация представлява търговска тайна. 
 
2.1.7. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 
 
 
 

3. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-
5/09.01.2018 г. от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
 

3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо с вх. № 03-07-5/09.01.2018 г. от 

Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

 3.2. Да бъде изпратено писмо до Министерство 

на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т. 3.1.  
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4. Доклад относно изготвяне на „национална 
пътна карта” в обхват 700 MHz. 
 

4.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвяне на „национална пътна карта” 
в обхват 700 MHz. 
 

 4.2. Да бъдe изпратено писмо до Министерство 

на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т. 4.1. 

 
5. Доклад относно проект на Закон за 
електронните съобщителните мрежи и физическа 
инфраструктура (сигнатура 754-01-50). 
 

 
5. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проект на Закон за електронните 

съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура (сигнатура 754-01-50). 

 
6. Доклад относно постъпили заявления вх. № 04-
04-345/02.11.2017 г. и вх. №№ 08-01-
579/05.12.2017 г. и 08-01-596/22.12.2017 г. за 
издаване на временни разрешения. 
 

 
6.1. Комисията отлага разглеждането на 
постъпили заявления вх. № 04-04-
345/02.11.2017 г. и вх. № 08-01-579/05.12.2017 г. 
 
6.1.1. Да бъде проведена среща с „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД и 
„Мобилтел” ЕАД, съгласно проведената 
дискусия. 
 
6.2. Предоставя за временно ползване на 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър в 
обхват 3.6 GHz за територията на гр. София, 
като му издава временно разрешение. 
 
6.2.1. Радиочестотният спектър по т. 6.2. се 
предоставя за ползване за периода от 2 (два) 
месеца, считано от 01.02.2018 г. до 01.04.2018 г.  
 
6.2.2. Определя еднократна административна 
такса за издаването на временното разрешение 
по т.6.2. в размер на 500 (петстотин) лева. 
 

 
7. Доклад относно изпълнение на Определение 
на Върховен административен съд. 
 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнение на Определение на 
Върховния административен съд. 
 
7.1.1. Да бъдат изпратени писма до 
заявителите, съгласно проведената дискусия на 
заседанието, като определя 10 дневен срок за 
предоставяне на становище. 
 
7.2. Възобновява производството по подадено 
от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД заявление вх. 
№ 12-01-3484/03.11.2016 г. за предоставяне на 
допълнителен спектър към разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 
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обхвати 900 MHz и 1800 MHz за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез наземна мрежа, позволяваща 
предоставяне на електронни съобщителни 
услуги. 
 
7.3. Възобновява производството по подадено 
от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД заявление вх. № 04-04-
397Е/04.11.2016 г. за предоставяне на 
допълнителен спектър към разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез наземна мрежа, позволяваща 
предоставяне на електронни съобщителни 
услуги. 
 
7.4. Възобновява производството по подадено 
от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД заявление вх. № 12-01-
3492/04.11.2016 г. за предоставяне на 
допълнителен спектър към разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез наземна мрежа, позволяваща 
предоставяне на електронни съобщителни 
услуги. 
 

 
8. Доклад относно практика на „СПИДИ“ АД по 
отношение на изплащане на обезщетения за 
забавена доставка при онлайн търговия. 
 

 
8.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно практика на „СПИДИ“ АД по отношение 
на изплащане на обезщетения за забавена 
доставка при онлайн търговия. 
 
8.2. Да се изпрати писмо съгласно 
приложението към доклада по т. 8.1. 
 

 
9. Доклад относно изготвен Списък за провеждане 
на предстоящите обществени поръчки през 2018 
г. 
 

 
9.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изготвен Списък за провеждане на 
предстоящите обществени поръчки през 2018 г. 
 
9.2. Одобрява Списъка за провеждане на 
предстоящите обществени поръчки през 2018 г. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
1. Доклад относно изпълнението на бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 
г. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнението на бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 
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 за 2018 г. 
 
 
 
 
 
1.2. Приема разпределението на бюджетните 
показатели на КРС за 2018 г., съгласно Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г. представено в Приложения 1А, 2, 3 и 
4 от доклада по т. 1.1. 
 

 
 
 
 
 
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) 
 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                              

(Член на КРС)
 

 
 
 
 
 

        Протоколирал: _________ 
         ( Антония Попова)  


