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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 
 

№ 18 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
27 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 
Камелия Георгиева     -       Старши експерт в ГД КС 
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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 
отказ 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 ПОСОЛСТВОТО 
НА ЯПОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
  

1.Комисията единодушно приема решение 
за отказ 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 ПОСОЛСТВОТО 
НА ЯПОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  

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 
за собствени нужди чрез електронна 
съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на 
„АЗИМЕКС” ООД. 

2. 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 
„АЗИМЕКС” ООД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение  за 
издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на Изпълнителна агенция „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 
 

3. Комисията единодушно приема решение   
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на Изпълнителна агенция „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 
 

4. 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 

4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
¬ радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
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съобщителна мрежа от неподвижната 
радиослужба от вида “точка към точка” на 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА. 
   

съобщителна мрежа от неподвижната 
радиослужба от вида “точка към точка” на 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА. 
 

  
 
 
 
РАЗДЕЛ Б 
 
 

  

1. Доклад относно постъпило с вх. № 16-00-
3/10.04.2018 г. заявление за достъп до 
обществена информация. 
 
 

1.1 Комисията единодушно предоставя 
пълен достъп до обществената информация, 
поискана със заявление вх. № 16-00-
3/10.04.2018 г. 
 
1.2 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 
настоящото решение. 
 
1.3 Формата, под която ще бъде предоставен 
достъпът до информацията от заявлението е 
копие на хартиен носител.  
 
1.4 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 намерение за 
кандидатстване за компенсация на 
несправедливата финансова тежест от 
извършване на универсалната пощенска 
услуга за 2017 г.  
 

2.1 Комисията единодушно приема 
становище относно внесен референтен 
сценарий за изчисляване на нетните разходи 
от извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2017 г. от „БЪЛГАРСКИ 
ПОЩИ” ЕАД, съгласно приложението към 
решението. 
 
2.2 Референтният сценарий по т. 2.1 е 
достоверен и приложим на практика. 
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3. Доклад  относно резултати от проверка на 
внесените коригирани регулаторни 
счетоводни отчети за отчетната 2016 г. 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно резултати от проверка на внесените 
коригирани регулаторни счетоводни отчети 
за отчетната 2016 г. 
 
3.2 Да се изпрати писмо до „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, съгласно предложението 
в доклада по т. 3.1. 

 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Доклад относно проект на решение на 
Министерския съвет за одобряване на 
проект на Закон за киберсигурността. 
 

1.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 
киберсигурност.  
 

2. Доклад относно проект на решение на 
Министерския съвет за изменение и 
допълнение на Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър. 
 

2. 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 изменение и допълнение на Националния 
план за разпределение на радиочестотния 
спектър, приет с приет с Решение № 545 на 
Министерския съвет от 2004 г. (Обн., ДВ, 
бр. 60 от 2004 г.; доп. бр. 69 от 2004 г., изм. 
и доп., бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 
от 2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 2011 г., изм. 
и доп. бр. 73 от 2012 г., изм. и доп. бр. 59 от 
2013 г., изм. и доп. бр. 16 от 2014 г., изм. и 
доп. бр. 46 от 2015 г., изм. и доп. бр.78 от 
2016 г.), заедно с приложеното към 
решението становище.  
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3. Доклад относно заявление от ЕТ „ДИП 
ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ” за 
издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

3. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
на ЕТ „ДИП ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ 
КОСТАДИНОВ”. 

  
4. Доклад относно обновяване на дизайна на 
корпоративната идентичност на Комисия за 
регулиране на съобщенията. 
 

4. Комисията единодушно  приема за 
сведение доклад относно обновяване на 
корпоративния дизайн на Комисия за 
регулиране на съобщенията. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: _________ 

                   (Камелия Георгиева)  
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