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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 

 

№ 21 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

17 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 

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 

издаване 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 на 

“ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ” ООД. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване 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 на 

“ПАРАДАЙЗ ТУР ИНВЕСТ” ООД. 

 

 

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 

"ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП" 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 "ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП" 

ООД. 

 

 

3. 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-

спътникова радиослужба, издадено на 

„НУРТС БЪЛГАРИЯ”EАД. 

 

 

3. 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-

спътникова радиослужба, издадено на 

„НУРТС БЪЛГАРИЯ”EАД. 

 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „ФОКУС - 

НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на разрешение на „ФОКУС - 

НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
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електронни медии конкурс по реда на Закона 

за радиото и телевизията за територията на 

град Обзор. 

 

електронни медии конкурс по реда на 

Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Обзор. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно избор на изпълнител по 

обществена поръчка с предмет: „Проверка за 

прилагане на системата за разпределението 

на разходите от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

и одит на внесените документи, свързани с 

изчисляването на нетните разходи от 

извършването на универсалната пощенска 

услуга през 2017 г.” 

  

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно избор на изпълнител за 

сключване на договори с предмет: 

„Проверка за прилагане на системата за 

разпределението на разходите от 

„Български пощи” ЕАД и одит на внесените 

документи, свързани с изчисляването на 

нетните разходи от извършването на 

универсалната пощенска услуга през 2017 

г.” 

 

1.2. Определя изпълнението на поръчката 

да бъде възложено на „КПМГ Одит” ООД.  

 

 

2. Доклад относно представени за 

съгласуване Общи условия на договора с 

потребителите на универсалната пощенска 

услуга и пощенски парични преводи, 

извършвани от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно представени за съгласуване 

Общи условия на договора с потребителите 

на универсалната пощенска услуга и 

пощенски парични преводи, извършвани от 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД. 

 

2.1.1. Съгласува Общи условия на договора 

с потребителите на универсалната 

пощенска услуга и пощенски парични 

преводи, извършвани от „БЪЛГАРСКИ 

ПОЩИ“ ЕАД, постъпили с писмо вх. № 04-

01-976/16.03.2018 г. на Комисията за 

защита на потребителите. 

 

 

3. Доклад относно жалба вх. № 14-00-

3242/13.03.2018 г.  

 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно жалба вх. № 14-00-

3242/13.03.2018 г.  

 

3.1.1. Приема становище по спора между г-

жа Д. З. и „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД. 

 

3.1.2. Страните по спора да бъдат писмено 

уведомени за взетото становище по т. 3.1.1. 

в тридневен срок от датата на решението. 
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4. Доклад относно проверкa по жалбa с вх. № 

14-00-483/2018 г. 

.  

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проверкa по жалбa с вх. № 

14-00-483/2018 г. 

 

4.1.1. Оставя без разглеждане жалба с вх.  

№ 14-00-483/2018 г. (жалбата) от г-жа Г., 

подадена срещу „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД 

(МТЕЛ) в частта, в която се излагат 

твърдения за неизпълнение на разпоредби 

от Общите изисквания при осъществяване 

на обществени електронни съобщения 

(Общите изисквания), поради липсата на 

основание за провеждане на процедура по 

реда на чл. 238 от ЗЕС.  

4.1.2. Оставя без разглеждане жалбата, 

подадена срещу МТЕЛ в частта, в която се 

иска договорите да не бъдат подписвани 

чрез специални електронни устройства и да 

бъде премахната клаузата от тях, с която 

„дигиталният“ подпис се приравнява на 

саморъчно подписан, поради липсата на 

основание за провеждане на процедура по 

реда на чл. 238 от ЗЕС. 

4.1.3. Прекратява административното 

производство, образувано по жалбата, в 

частта, в която се излага твърдение за 

нарушение на чл. 228 по глава 14 от ЗЕС. 

 

5. Доклад относно проект за очакваните 

приходи и разходи за 2019 г., които 

Комисията за регулиране на съобщенията 

администрира по бюджета си. 

 

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект за очакваните 

приходи и разходи за 2019 г., които 

Комисията за регулиране на съобщенията 

администрира по бюджета си. 

 

5.2. Проектът за приходи и разходи през 

2019 г., да се публикува на интернет 

страницата на КРС, съгласно чл. 52 от 

Закона за електронните съобщения.  
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6. Доклад относно проведена среща с 

„МОБИЛНИ АЛТЕРНАТИВНИ 

КОМУНИКАЦИИ” АД. 

 

6.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проведена среща с 

„Мобилни алтернативни комуникации” АД. 

6.2. Да бъдат предприети действия, 

съгласно предложението в доклада по т. 6.1. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно проект на Решение на 

Министерския съвет за приемане на 

Национална пътна карта за изпълнение на 

задълженията на Република България по 

Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския 

парламент и на Съвета за използването на 

радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проект на Решение на 

Министерския съвет за приемане на 

Национална пътна карта за изпълнение на 

задълженията на Република България по 

Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския 

парламент и на Съвета за използването на 

радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза. 

 

1.1.1. Съгласува предоставените материали 

по реда на Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата 

администрация, относно проект на Решение 

на Министерския съвет за приемане на 

Национална пътна карта за изпълнение на 

задълженията на Република България по 

Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския 

парламент и на Съвета за използването на 

радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза, 

като изразява своите забележки, съгласно 

приложението към решението. 

 

 

2. Доклад относно резултати от проверката и 

анализа на докладите за оценяване на 

съответствието, предоставени от „СЕП 

България“ АД 

 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно резултатите от проверката и 

анализа на докладите за оценяване на 

съответствието, предоставени от „СЕП 

България“ АД. 

 

2.2. Да се изпрати писмо до „СЕП 

България“ АД, приложено към доклада по 

т. 2.1. 

 

2.3. „СЕП България“ АД да бъде вписано в 

националния доверителен списък. 
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3. Доклад относно удължаване на срока за 

получаване на оферти по Позиция 4 от 

процедура с предмет: „Периодична доставка 

по заявка на канцеларски материали и 

консумативи при следните самостоятелно 

обособени позиции: Позиция 1: Копирна 

хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; 

Позиция 3: Консумативи за 

мастиленоструйни и лазерни принтери; 

Позиция 4: Канцеларски материали (запазена 

по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на 

КРС”. 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно удължаване на срока за 

получаване на оферти по Позиция 4 от 

процедура с предмет: „Периодична 

доставка по заявка на канцеларски 

материали и консумативи при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: 

Канцеларски материали; Позиция 3: 

Консумативи за мастиленоструйни и 

лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски 

материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП) за нуждите на КРС”. 

 

3.1.1. Удължава обявения срок за 

представяне на оферти по Позиция 4 в 

процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез обява с предмет: „Периодична 

доставка по заявка на канцеларски 

материали и консумативи при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: 

Канцеларски материали; Позиция 3: 

Консумативи за мастиленоструйни и 

лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски 

материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП) за нуждите на КРС” до 30.05.2018г. 

Отварянето на офертите по Позиция 4 от 

поръчката да бъде на 31.05.2018г., 14:00 

часа. 
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3.1.2. Информацията относно удължаването 

на срока за получаване на оферти по 

Позиция 4 от поръчката да бъде 

публикувана в Профила на купувача на КРС 

в интернет, Раздел „Обяви/Покани” и на 

Портала за обществени поръчки в АОП. 

 

 

 

 

 

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) 


