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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 
заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
  

 
1. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД.  

 
2. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
2. 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии.  

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии.  
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 Русе след решение на 
Съвета за електронни медии. 

4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 Русе след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ”. 
 

 
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 ЕТ 
„СКОРПИОН-ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ”. 
 

 
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 ЕТ 
„СКОРПИОН-ГОСПОДИН 
ГОСПОДИНОВ”. 
 

 
7. 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 „ЕЛЕГАНС 
КОМФОРТ I” ООД. 
 

 
7. 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 
„ЕЛЕГАНС КОМФОРТ I” ООД. 
 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „ГЕОФИЗИКА 
ТОРУН” АД. 
 

 
8. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на „ГЕОФИЗИКА ТОРУН” АД. 
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9. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” ЕООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона 
за радиото и телевизията за територията на 
град Видин. 
 

9. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” ЕООД след проведен от Съвета 
за електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Видин. 
 

 
10. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „АЛБЕНА“ АД на 
„Приморско-клуб“ ЕАД. 
 
 

 
10. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от 
„АЛБЕНА“ АД на „Приморско-клуб“ ЕАД. 

 
11. Обсъждане и приемане на решения за 
прехвърляне на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
11. Комисията единодушно приема 
решения за прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
на следните предприятия: 
 
от „БОЛКАН БРОУДКАСТИНГ” ЕАД на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД; 
 
от „ИНФОПРЕС И КО” ЕООД на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД; 
 
от „РАДИО ФМ-ПЛЮС” ЕАД на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно приемане на образци на 
лицензии за извършване на услуги включени 
в обхвата на универсалната пощенска услуга 
и услугата пощенски парични преводи на 
територията на Република България. 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва процедурите за 
обществено обсъждане на проектите на 
Образец на индивидуална лицензия за 
извършване на пощенски парични преводи 
на територията на Република България и 
Образец на индивидуална лицензия за 
извършване на услуги, включени в обхвата 
на универсалната пощенска услуга на 
територията на Република България,  
открити с Решения №№ 418/07.11.2019 г. и 
419/07.11.2019 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията. В хода на 
процедурите не са постъпили становища от 
заинтересовани лица. 
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1.1.1. Приема Образец на индивидуална 
лицензия за извършване на пощенски 
парични преводи на територията на 
Република България и Образец на 
индивидуална лицензия за извършване на 
услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга на 
територията на Република България, 
съгласно приложенията към решението. 
 
1.1.2. Образците на индивидуални лицензии 
по т. 1.1.1. да бъдат публикувани на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
 

 
2. Доклад относно процедура по обществено 
обсъждане на Проект на постановление за 
изменение и допълнение на Нормативи за 
определяне гъстотата на точките за достъп до 
пощенската мрежа на пощенския оператор 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга във връзка с 
измененията на Закона за пощенските услуги. 

 

 
2.1. Комисията приема проект на 
постановление за изменение и допълнение 
на Нормативи за определяне гъстотата на 
точките за достъп до пощенската мрежа на 
пощенския оператор със задължение за 
извършване на универсалната пощенска 
услуга (Приети с ПМС № 130 от 26.06.2012 
г., обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2012 г.), съгласно 
приложението към решението. 
 
2.1.1. Открива процедура за обществено 
обсъждане на проекта по т. 2.1.  
 
2.1.2. Съобщение за изготвения проект, 
мотивите за изготвянето му, проектът по т. 
2.1. и изготвената частична предварителна 
оценка на въздействието, съгласно чл. 30б, 
ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и неговата 
администрация, и становището на дирекция 
„Модернизация на администрацията” към 
Министерския съвет, да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. Съобщение за 
изготвения проект и мотивите за 
изготвянето му да се публикуват в 
национален ежедневник. 
 
2.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
2.1.2. в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по проекта. 
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3. Доклад относно откриване на процедура по 
обществено обсъждане на проект на 
постановление за приемане на Методика за 
изчисляване на нетните разходи от 
извършване на универсалната пощенска 
услуга и за определяне на критерии за 
наличие на несправедлива финансова тежест 
във връзка с измененията на Закона за 
пощенските услуги. 

 

 

 
3.1. Комисията единодушно приема проект 
на постановление за приемане на Методика 
за нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга и за 
определяне на критерии за наличие на 
несправедлива финансова тежест, съгласно 
приложението към решението. 
 
3.1.1. Открива процедура по обществено 
обсъждане на проекта по т. 3.1. 
 
3.1.2. Съобщение за изготвения проект, 
мотивите за изготвянето му, проектът по т. 
3.1. и изготвената частична предварителна 
оценка на въздействието, съгласно чл. 30б, 
ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и неговата 
администрация, и становището на дирекция 
„Модернизация на администрацията” към 
Министерския съвет, да се публикуват на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. Съобщение за 
изготвения проект и мотивите за 
изготвянето му да се публикуват в 
национален ежедневник. 
 
3.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
3.1.2. в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 
 

 
4. Доклад относно искане на „АЙ ТИ 
МАНИЯ“ ЕООД за съдействие по чл. 86 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура  за доброволно 
решаване на спор с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД. 

. 

 

 
4.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно Приложението 
към решението. 
 
4.1.1. Специализираната комисия по т. 4.1. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило искане вх. № 14-00-
1867Е/13.12.2019 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 
ЕООД. 
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5. Доклад относно изменения в образците на 
заявления за административни услуги, 
предоставяни от Комисията за регулиране на 
съобщенията. 
 
 

5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изменения в образците на 
заявления за административни услуги, 
предоставяни от Комисията за регулиране 
на съобщенията. 
 
5.1.1. Одобрява образци на заявления за 
административни услуги, съгласно 
приложенията към доклада по т. 5.1. 
 
5.1.2. Образците на заявления по т. 5.1.1. да 
бъдат публикувани на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет.  
 

 
6. Доклад относно приемане на Правила за 
реда и сроковете за съгласуване на системата 
за разпределение на разходите на оператора 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга. 
 
 

 
6.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва процедурата за 
обществено обсъждане на проект на 
Правила за реда и сроковете за съгласуване 
на системата за разпределение на разходите 
на оператора със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга, открита 
с Решение № 410/31.10.2019 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията, в 
която не са постъпили становища от 
заинтересовани лица.  
 
6.2. Комисията единодушно приема 
решение, с което приема Правила за реда и 
сроковете за съгласуване на системата за 
разпределение на разходите на оператора 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга. 
 
6.2.1. Правилата по т. 6.2. да бъдат 
изпратени за обнародване в официалния 
раздел на „Държавен вестник“, както и да 
бъдат публикувани на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
1. Доклад относно текуща информация за 
реализираните участия в международни 
прояви в периода ноември-декември 2019 г. 

 

 
1. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно текуща 
информация за реализираните участия в 
международни прояви в периода ноември-
декември 2019 г. 
 

 
2. Доклад относно проект за изменение на 
Общи изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения. 

 
2.1. Комисията единодушно приема проект 
на решение за изменение и допълнение на 
Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения (обн. 
ДВ, бр. 24 от 2008 г.), съгласно 
приложението към решението. 
 
2.1.1. Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от ЗЕС, като 
проектът по т. 2.1. да се публикува на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. Съобщението за 
откриване на процедурата да се публикува в 
един национален ежедневник.  
 
2.1.2. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 2.1. в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по проекта. 
 
2.1.3. За откриването на процедурата по т. 
2.1.1. да бъдат уведомени: 
 
• Комисиятa за защита на потребителите; 
 
• Сдружение Българска национална 
асоциация “Aктивни потребители”; 
 
• Сдружение за правна помощ на 
потребителите; 
 
• Федерация на потребителите в България. 
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3. Доклад относно проект на Правилник за 
изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Комисията за регулиране на 
съобщенията и на нейната администрация. 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
Правилник за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на Комисията за 
регулиране на съобщенията и на нейната 
администрация, съгласно Приложението 
към решението. 

3.1.1. Правилникът за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на 
Комисията за регулиране на съобщенията и 
на нейната администрация по т. 3.1. да бъде 
изпратен за обнародване в „Държавен 
вестник". 

 
 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                               ____________ 
                          (Зам. Председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________ , о.м. по т.Б2 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Константин Тилев                       ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 
 
 

Протоколирал: _________ 
(Антония Попова) 


	КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
	П Р О Т О К О Л


