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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 
 

№ 31 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
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ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Илия Христозов - Член на КРС  
Константин Тилев - Член на КРС  
Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 
 
 
 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 
 
Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 
Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 
Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  
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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието. 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. 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 
„СЕЛЕНА 52” ЕООД. 
 

 
1. 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 „СЕЛЕНА 52” ЕООД. 
 

 
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 
въздушна подвижна радиослужба, издадено 
на „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД. 
 

 
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 въздушна подвижна радиослужба, 
издадено на „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД. 
 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД 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 
Велинград след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД 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 
Велинград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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4. 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 
Велинград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
4. 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 Велинград след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения на „ТЕНДО 
ТЕЛЕКОМ“ ЕООД. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения на „ТЕНДО 
ТЕЛЕКОМ“ ЕООД. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решения за 
откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 
 

 
6. Комисията единодушно приема решения 
за откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс на следните 
предприятия: 
 
1. „СОД – ЦАРЕВЕЦ” ЕООД; 
2. „КОРИН“ ЕООД; 
3. „СТАФ“ ЕООД; 
4. „СИТИ ТАКСИ“ ООД; 
5. „РИН ГРУП“ ООД; 
6.  ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН; 
7. „КАМЕНИЦА“ АД; 
8. „ПЛЮС Р – 2015“ ЕООД; 
9. „ЕВРО ГРУП 2015“ ЕООД; 
10. „ЕЙ ЕС ПИ“ ЕООД - 3 бр.; 
11. „ДАКИ – 7“ ЕООД; 
12. ЕТ „ЕВРОТАКСИ – КАМЕЛИЯ 

ДИМИТРОВА“. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно Проект на решение на 
Министерския съвет за одобряване на 
позицията на Република България, 
определяне на състава на българската 
делегация за участие в третия извънреден 
конгрес на Всемирния пощенски съюз и 
упълномощаване на ръководителя на 
делегацията да подпише актовете на 
Всемирния пощенски съюз. 
 

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува без забележки 
предоставените по реда на Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация материали относно 
Проект на Решение на Министерския съвет 
за одобряване на позицията на Република 
България, определяне на състава на 
българската делегация за участие в третия 
извънреден конгрес на Всемирния 
пощенски съюз и упълномощаване на 
ръководителя на делегацията да подпише 
актовете на Всемирния пощенски съюз. 

 
2. Доклад относно регулярно събиране на 
информация във връзка с постъпило искане 
от работна група "Статистика и индикатори" 
към Органа на европейските регулатори в 
областта на електронните съобщения 
(ОЕРЕС). 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което предприятията, посочени 
в Приложение № 1 към решението, да 
предоставят информация, съобразно 
Приложение № 2 към решението. 
 
2.2. Предприятията, посочени в 
Приложение № 3 към решението, да 
предоставят информация, съобразно 
Приложение № 4 към решението.  
 
2.3. Информацията по т. 2.1. и 2.2. следва да 
бъде предоставена в Комисията за 
регулиране на съобщенията в срок до 7 дни 
от получаване на решението по един от 
следните три начина: чрез електронния 
портал на комисията; или на хартиен 
носител и по електронна поща; или на 
електронен носител. 

 
2.4. Предприятията по т. 2.1. и 2.2. следва 
да посочат изрично и писмено коя част от 
предоставяната информация представлява 
търговска тайна. 
 
2.5. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
 



 

Протокол № 31 от 08 август 2019 г. 

 5 

 
3. Доклад относно предложение за промяна 
на цената на универсалната пощенска услуга, 
предоставяна от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД. 
  

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което „Български пощи” ЕАД да 
предостави следната информация: 
 
3.1.1. Информация, с която да се поясни 
връзката между услугите, за които са 
представени единични разходи по видове 
услуги и тези, за които дружеството иска 
изменение. 
 
3.1.2. Обосновка относно представените 
едни и същи единични разходи по видове 
услуги за всички теглови стъпки. 
 
3.1.3. Коригирана потребителска ценова 
кошница за месечно потребление, 
приложение към Методиката за определяне 
достъпността на цената на универсалната 
пощенска услуга, в която включените 
услуги съответстват на услугите, за които 
дружеството предлага изменение.  
 
3.1.4. Изчисленията за акумулирания 
индекс на потребителските цени. 
 
3.1.5. Изчисления заедно с обосновка на 
избрания начин на изчисляване на 
разумната печалба по видове услуги от 
УПУ в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от 
Закона за пощенските услуги.  
 
3.1.6. Разчет за очакваните финансови 
резултати от въвеждането на новите цени, 
от който да е видно как получените 
приходи кореспондират с направените 
допускания за очаквания финансов резултат 
от въвеждането на нови цени по услуги. 

 
3.2. Информацията по т. 3.1. следва да бъде 
представена в Комисията за регулиране на 
съобщенията в 7-дневен срок, считано от 
уведомяването за решението. 
 
3.3. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
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4. Доклад относно предложения на 
Браншова асоциация на българските 
телекомуникационни оператори във връзка с 
решение № 235/18.06.2019 г. на Комисия за 
регулиране на съобщенията и Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура.  

4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно предложения на Браншова 
асоциация на българските 
телекомуникационни оператори във връзка 
с Решение № 235/18.06.2019 г. на Комисия 
за регулиране на съобщенията и Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 
 
4.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и Браншова асоциация на 
българските телекомуникационни 
оператори, съгласно приложението към 
доклада по т. 4.1. 
 

 
 
 
 
 
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: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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