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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 
 

№ 20 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
11 май 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: 

  
 

            Кристина Хитрова   Главен секретар на КРС 
Неда Койчева                -        Директор на дирекция ПРОПО 
Камелия Георгиева     -       Старши експерт в ГД КС 
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ПОКАНЕНИ И ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА Т. 1 ОТ РАЗДЕЛ 
Б: 
 
 
.........................  -  Директор на дирекция „Съобщения“ в 
                                                            Министерство на транспорта, 
                                                            информационните технологии и съобщенията 
 
.........................  -  Главен изпълнителен директор  
                                                            на „Български пощи“ ЕАД 
 
.........................  -  Директор на дирекция „Финанси и икономика”  
                                                            на „Български пощи“ ЕАД 
 
.........................  -  Директор на дирекция „Сигурност “  
                                                            на „Български пощи“ ЕАД 
 
.........................  -  Ръководител отдел в дирекция „Вътрешен   
                                                            контрол” на „Български пощи“ ЕАД 
 
.........................  -  Ръководител отдел в дирекция „Пощенски  
                                                            услуги и логистикa”  на „Български пощи“ ЕАД 
 
.........................  -  Ръководител сектор в дирекция „Пощенски  
                                                            услуги и логистикa”  на „Български пощи“ ЕАД 
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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 за 
изменение на разрешение на „ТЕЛЕКОМ 1“ 
ЕООД. 
  

1.Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение на „ТЕЛЕКОМ 
1“ ЕООД. 
 

2. 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-спътникова радиослужба, 
издадено на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 
 

2. 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-спътникова радиослужба, 
издадено на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 
 

3. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за  
издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 
„НЕОФИТ РИЛСКИ“ 
. 

4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 
„НЕОФИТ РИЛСКИ“. 
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5. 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 
„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ 
ЗАВОДИ” ЕАД. 
 

5. 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 
„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ 
ЗАВОДИ” ЕАД. 
 

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 
за собствени нужди чрез електронна 
съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба - PMR, издадено на "ВАЙК-2" 
ООД. 
 

6. 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 "ВАЙК-2" 
ООД. 
 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно проблеми свързани с 
регулирането на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД. 
 

1.1 Комисията разгледа доклад относно 
проблеми, свързани с регулирането на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ” ЕАД. 
 
1.2 Да се изпрати писмо до „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ ” ЕАД с въпросите от доклада по т. 
1.1 с копие до Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 

2. Доклад относно предложение на 
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД за промени в 
указателя на пощенските кодове. 
 

2.1 Комисията единодушно съгласува 
изменение на Указателя на пощенските 
кодове на населените места в Република 
България и на районите в големите населени 
места, състоящо се в преименуване на с. 
Мусомища, община Гоце Делчев, област 
Благоевград, п.к. 2920 на с. Мосомище. 
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2.2 Съгласува изключването от Указателя на 
пощенските кодове на населените места в 
Република България и на районите в 
големите населени места на следните 
закрити населени места в община Златоград, 
област Смолян: с. Фабрика, п.к. 4992 и с. 
Мързян, п.к. 4996. 
 
2.3 Съгласуваните по т. 2.1 и 2.2 промени да 
бъдат отразени в Указателя на пощенските 
кодове на населените места в Република 
България и на районите в големите населени 
места и публикувани на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет. 

  
3. Доклад  относно прекратяване 
възлагането на поръчка с предмет: 
„Проверка на системата за определяне на 
разходите на БТК ЕАД за 2016 финансова 
година”. 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно прекратяване възлагането на 
поръчка с предмет: „Проверка на системата 
за определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 
2016 финансова година”. 
 
3.2 Прекратява възлагането на поръчка с 
предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на „ БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД за 2016 финансова 
година”. 
 
3.3 Съобщение за прекратяване на 
възлагането на поръчката да бъде 
публикувано на профила на купувача на 
Комисията за регулиране на съобщения в 
интернет. 
 

4. Доклад относно приключили процедури 
по обществено обсъждане и  обществени 
консултации на решения за изменение на 
Правилата за условията и реда за 
прехвърляне на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
и Правилата за условията и реда за издаване 
на разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за производствени 

4.1 Комисията единодушно приема решение 
за приключване процедурата за обществено 
обсъждане на проект на решение за 
изменение на Правилата за условията и реда 
за прехвърляне на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс. 
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нужди. 
 

4.2 Приема резултатите от проведеното 
обществено обсъждане на проект на 
решение за изменение на Правилата за 
условията и реда за прехвърляне на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс, съгласно 
приложението към настоящото решение.  
 
4.3 Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения и 
мотивите за неприетите предложения да се 
публикуват на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет. 
 
4.4 Приема окончателно решение за 
изменение на Правилата за условията и реда 
за прехвърляне на разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс. 
 
4.5 Решението по т. 4.4 да бъде изпратено за 
обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник”. 
 
4.6 Комисията единодушно приема решение 
в Правилата за условията и реда за 
прехвърляне на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс  
в член 6, ал. 4 да се направят следните 
изменения: 
 
     4.6.1 Точка 3 се заличава. 
 
     4.6.2 Досегашната точка 4 става точка 3. 
 
4.7 Комисията единодушно приема решение 
за приключване процедурата за обществени 
консултации на проект на решение за 
изменение на Правилата за условията и реда 
за издаване на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за производствени 
нужди, в която не са постъпили становища 
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от заинтересовани лица. 
 
4.8 Приема окончателно решение за 
изменение на Правилата за условията и реда 
за издаване на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за производствени 
нужди. 
 
4.9 Комисията единодушно приема решение 
за изменение на чл. 8, ал. 3 от Правилата за 
условията и реда за издаване на разрешения 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за производствени нужди, както следва: 
 
     4.9.1 Точка 3 се заличава. 
 
     4.9.2 Досегашните точки 4 и 5 стават 
точки 3 и 4. 
 
 

5. Доклад относно проект на решение на 
Министерския съвет за одобряване на 
проект на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за защита на личните данни. 
 

5. Комисията единодушно съгласува 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация относно 
проект на решение на Министерския съвет 
за одобряване на проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
защита на личните данни, като изразява 
своето становище, съгласно приложението 
към решението.   
 

6. Доклад относно писмо с вх. № 30-00-
17/13.04.2018 г. на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“. 
 

6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо вх. № 30-00-17/13.04.2018 г. 
от Главна дирекция „Национална полиция“. 
 
6.2 Да се изпрати писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 6.1. 
 

7. Доклад относно заявление с  вх. № 08-01-
147/04.04.2018 г. от „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

7. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
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8. Доклад относно избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет: „Доставка 
на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) 
чрез карти за безналично плащане за 
автомобилите на Комисията за регулиране 
на съобщенията”. 
 

 
 
 
 
 
8.1 Комисията единодушно oдобрява доклад 
относно избор на изпълнител за сключване 
на договор с предмет: „Доставка на горива 
(бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез 
карти за безналично плащане за 
автомобилите на Комисията за регулиране 
на съобщенията”. 
 
8.2 Определя изпълнението на поръчката да 
бъде възложено на „ПЕТРОЛ” АД.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Текуща информация за реализираните 
международни прояви в периода март – 
април 2018 г. 
 

1.Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно текуща 
информация за реализираните участия в 
международни прояви в периода март – 
април 2018 г. 
 

2. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
383Е/02.04.2018 г. 
 
 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 12-01-
383Е/02.04.2018 г.   
 
2.2 До Съвета за електронни медии и ЕТ 
„ДИП ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ 
КОСТАДИНОВ”  да бъдат изпратени 
писмата, приложени към доклада по т. 2.1. 
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3. Доклад относно проект на Тарифа за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по реда на 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура. 
 

 
 
 
 
3. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно проект на Тарифа за таксите, които 
се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по реда на Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 
 

  
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: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  
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