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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 

 

№ 43 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

07 ноември 2019 година 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам.-председател на КРС 

Илия Христозов  - 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 

Мария Бончева  - За Директор на дирекция „Правна”, 

съгласно Заповед № РД-07-369/ 04.11.2019 г. 

Камелия Иванова  - Старши експерт в ГД КС 
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Г-н Иван Димитров – 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 

заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на разрешение на „РАДИО 1” 

ЕООД след проведен от Съвета за 

електронни медии конкурс по реда на Закона 

за радиото и телевизията за територията на 

град Пещера. 
 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на разрешение на „РАДИО 1” 

ЕООД след проведен от Съвета за 

електронни медии конкурс по реда на 

Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Пещера. 

 

 

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 ЕТ „ЕЛФИ-

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ”. 

 

 

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 ЕТ 

„ЕЛФИ-ЖИВКО ГЕОРГИЕВ”. 

 

 

3. 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 

„ГЕЙМПРОМ” ООД. 

 

 

3. 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 

„ГЕЙМПРОМ” ООД. 

 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно предложение на 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за закриване на 

1250 Разменна пощенска станция при 

Столична митница. 

1. Комисията единодушно приема решение, 

с което одобрява закриването на пощенска 

станция номер 1250 Разменна пощенска 

станция при Столична митница.  
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2. Доклад относно проекти на Наредба за 

определяне на правила за образуване и 

прилагане на цената на универсалната 

пощенска услуга и Методика за определяне 

на достъпността на цената на универсалната 

пощенска услуга във връзка с измененията, 

обн. ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г., на Закона 

за пощенските услуги.  

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проекти на Наредба за определяне 

на правила за образуване и прилагане на 

цената на универсалната пощенска услуга и 

Методика за определяне на достъпността на 

цената на универсалната пощенска услуга 

във връзка с измененията, обн. ДВ, бр. 53 от 

05 юли 2019 г., на Закона за пощенските 

услуги.  

 

2.1.1 Частичните предварителни оценки на 

актовете по т. 2.1 да бъдат изпратени за 

съгласуване от дирекция „Модернизация на 

администрацията” на Министерски съвет.    

 

3. Доклад относно приемане на проекти на 

изменение на действащите Нормативи за 

качеството на универсалната пощенска 

услуга и на Нормативи за определяне 

гъстотата на точките за достъп до 

пощенската мрежа на пощенския оператор 

със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга. 

 

 

3. Точката се отлага. 

 

4. Доклад относно проекти на Типови 

лицензии за извършване на услуги от обхвата 

на универсалната пощенска услуга и 

пощенски парични преводи. 

 

 

4.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което приема проект на Образец 

на индивидуална лицензия за извършване на 

услуги, включени в обхвата на 

универсалната пощенска услуга на 

територията на Република България, 

съгласно приложението към решението. 

 

4.1.1 Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т.4.1. 

 

4.1.2 Съобщение за изготвения проект, 

мотивите за изготвянето му и проектът по т. 

4.1 да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

интернет. Съобщение за изготвения проект 

и мотивите за изготвянето му да се 

публикува в национален ежедневник. 

 

4.1.3 Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението по т. 

4.1.2 в национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по проекта. 
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4.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което приема проект на Образец 

на индивидуална лицензия за извършване на 

пощенски парични преводи на територията 

на Република България, съгласно 

приложението към решението. 

 

4.2.1 Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т.4.2. 

 

4.2.2 Съобщение за изготвения проект, 

мотивите за изготвянето му и проектът по т. 

4.2 да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 

интернет. Съобщение за изготвения проект 

и мотивите за изготвянето му да се 

публикува в национален ежедневник. 

 

4.2.3 Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението по т. 

4.2.2 в национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по проекта. 

 

5. Доклад относно проект на Общи правила 

за приемане, пренасяне и доставяне на 

пощенски пратки от пощенските оператори. 

 

 

5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно проект на Общи правила за 

приемане, пренасяне и доставяне на 

пощенски пратки от пощенските оператори. 

 

5.1.1 Да се изпратят писма до министерство 

на вътрешните работи, министерството на 

здравеопазването, Националната експертна 

лекарска комисия и Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и 

административно обслужване“, съгласно 

приложенията към доклада по т. 5.1. 

 

5.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което приема Проект на Общи 

правила за приемане, пренасяне и доставяне 

на пощенски пратки, съгласно 

приложението към решението. 

 

5.2.1 Открива процедура по обществено 

обсъждане на проекта по т.5.2. 

 

5.2.2 Съобщение за изготвения проект, 

мотивите за изготвянето му и проектът по т. 

5.2 да се публикува на страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията в 
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интернет. Съобщение за изготвения проект 

и мотивите за изготвянето му да се 

публикува в национален ежедневник. 

 

5.2.3 Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението по т. 

5.2.2 в национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

6. Доклад относно определяне на 

специализирани комисии по чл. 86 от 

ЗЕСМФИ по искания на „Ай Ти Мания“ 

ЕООД. 

 

 

6.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав, съгласно приложението 

към решението.  

 

6.1.1 Специализираната комисия по т. 6.1 да 

проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 

Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура във връзка с 

постъпило писмо с вх. № 14-00-

1640Е/28.10.2019 г. от „Ай Ти Мания“ 

ЕООД. 

 

6.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав, съгласно приложението 

към решението.  

 

6.2.1 Специализираната комисия по т. 6.2 да 

проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 

Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура във връзка с 

постъпило писмо с вх. № 14-00-

1654Е/31.10.2019 г. от „Ай Ти Мания“ 

ЕООД. 

 

7. Доклад относно изпълнение на влязло в 

сила определение № 740/30.05.2019 г. на 

Административен съд София Област. 

 

7.1  Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изпълнение на влязло в сила 

Определение № 740/30.05.2019 г. на АССО.  

 

7.1.1 До „ДИГИТАЛНО АУДИО 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД и Съвета за електронни 

медии да бъдат изпратени писма, съгласно 

приложенията към доклада по т. 7.1.  

 

7.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което възобновява 

административното производството по 

заявление с вх. № 08-01-89Е/18.02.2019 г., 

подадено от „ДИГИТАЛНО АУДИО 



Протокол № 43 от 07 ноември 2019 г. 6 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД за издаване на 

временно разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за наземно 

цифрово радиоразпръскване (Т-DAB+) за 

територията на гр. София. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

1. Доклад относно текуща информация за 

реализираните участия в международни 

прояви в периода септември - октомври 2019 

г. 

 

1. Комисията приема за сведение доклад 

относно текуща информация за 

реализираните участия в международни 

прояви в периода септември-октомври 2019 

г. 

 

2. Доклад относно разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти с оглед 

сключване на договор с предмет: „Доставка 

на автомобил за нуждите на Комисия за 

регулиране на съобщенията“. 

 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно разглеждане, оценка и класиране на 

постъпили оферти с оглед сключване на 

договор с предмет: „Доставка на автомобил 

за нуждите на Комисия за регулиране на 

съобщенията ”.  

 

2.2 Определя изпълнението на поръчката да 

бъде възложено на „ЕУРАТЕК АУТО“ 

ООД.  

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                           ___________ 

                                               
(Зам.-председател на КРС)

 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

5. Константин Тилев                        ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 
 

 

Протоколирал:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Иванова) 


