
Протокол № 10 от 12март 2020 г. 1 

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 

 

№ 10 

 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

12 март 2020 година 

 

 

 

 

  

ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 

 

Иван Димитров  - Председател на КРС 

Кристина Хитрова  - Зам.-председател на КРС 

Илия Христозов - Член на КРС  

Анна Хаджиева  - Член на КРС 

Ердинч Хайрула - Член на КРС  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Мирослава Тодорова - с.д Главен секретар, съгласно заповед   

     СП-311/24.02.2020 г. и Директор дирекция УОР 

Неда Койчева  -  Директор на дирекция „Правна” 

Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  

 

 

 

 

 

 



Протокол № 10 от 12март 2020 г. 2 

 

 

 

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 

"СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ" 

ООД. 

 

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 "СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА 

БЪЛГАРИЯ" 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 

"РОЯЛ ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД. 

 

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 "РОЯЛ ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД. 

 

3. 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 

"САРК ГРУП" ЕООД. 

 

 

3. 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 "САРК ГРУП" ЕООД. 
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4. 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 

ЕТ „ДИНАМИК-РАДА ВЕЛИЧКОВА”. 

 

4. 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 ЕТ „ДИНАМИК-РАДА ВЕЛИЧКОВА”. 

 

5. 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. 

 

5. 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 ЕТ „ДИНАМИК-РАДА ВЕЛИЧКОВА”. 

 

6. Обсъждане и приемане на решения 

относно заявления с вх. № 12-01-

3486/16.12.2019 г. от „РАДИО ЕКСПРЕС” 

АД и „АГЕНЦИЯ ВИТОША“ ЕООД. 

 

 

6. Комисията единодушно приема решения, 

като отказва да измени разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

радиосигнали за територията на град 

Кърджали, издадено на „АГЕНЦИЯ 

ВИТОША” ЕООД и отказва да измени 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиосигнали за 

територията на град Кърджали, издадено на 

„РАДИО ЕКСПРЕС“ АД. 

 

 

7. 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 

 

7. 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 
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чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

8. Обсъждане и приемане на решение за 

издаване на временно разрешение на 

„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на  

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър. 

 

 

8. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на временно разрешение на 

„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на  

индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър. 

 

9. Обсъждане и приемане на решение 

относно заявление вх. № 08-01-

553/23.12.2019 г. на „ДВ Пост“ ЕООД за 

издаване на индивидуална лицензия за 

извършване на услугите от обхвата на 

универсалната пощенска услуга. 

 

 

9. Комисията единодушно приема решение, 

с което отказва да издаде на „ДВ ПОСТ“ 

ЕООД индивидуална лицензия за 

извършване на услуги, включени в обхвата 

на универсалната пощенска услуга.  

 

10. Обсъждане и приемане на решение 

относно заявление на „ИН ТАЙМ“ ООД за 

издаване на индивидуална лицензия за 

извършване на услугата „пощенски парични 

преводи“. 

 

 

10. Комисията единодушно приема решение  

за издаване на индивидуална лицензия за 

извършване на услугата „пощенски 

парични преводи“ на „ИН ТАЙМ“ ООД . 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

 

1. Доклад относно съгласуване на пакет от 

документи, относно проект на Решение на 

Министерския съвет за предложение до 

Народното събрание за ратифициране със 

закон на Втория допълнителен протокол към 

Всемирната пощенска конвенция от третия 

извънреден конгрес 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 предложение до Народното събрание за 

ратифициране със закон на Втория 

допълнителен протокол към Всемирната 

пощенска конвенция от третия извънреден 

конгрес на Всемирния пощенски съюз. 

 

 

2. Доклад относно приемане на проект на 

решение за определяне, анализ и оценка на 

пазара на едро на терминиране на повиквания 

в определено местоположение на 

индивидуални обществени телефонни мрежи 

и откриване на процедура по обществено 

 

2.1. Комисията единодушно приема проект 

на решение за определяне, анализ и оценка 

на пазара на едро на терминиране на 

повиквания в определено местоположение 

на индивидуални обществени телефонни 

мрежи, съгласно приложението към 

решението. 
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обсъждане на проекта. 2.1.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 2.1. 

 

2.1.2. Проектът по т. 2.1. да се публикува на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет. Съобщение за 

откриване на процедурата да се публикува в 

един национален ежедневник. 

 

2.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 2.1. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

2.1.4. Проектът по т. 2.1. да се предостави 

за становище на Комисията за защита на 

конкуренцията. 

 

 

3. Доклад относно приемане на проект на 

решение за определяне, анализ и оценка на 

пазара на терминиране на гласови повиквания 

в индивидуални мобилни мрежи и откриване 

на процедура по обществено обсъждане на 

проекта. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно приема проект 

на решение за определяне, анализ и оценка 

на пазара на едро на терминиране на 

гласови повиквания в индивидуални 

мобилни мрежи (пазар 2 от Препоръка на 

Европейската комисия 2014/710/ЕС от 9 

октомври 2014 г.), съгласно приложението 

към решението. 

 

3.1.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 3.1. 

 

3.1.2. Проектът по т. 3.1. да се публикува на 

страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет. Съобщение за 

откриване на процедурата да се публикува в 

един национален ежедневник. 

 

3.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 3.1. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

3.1.4. Проектът по т. 3.1. да се предостави 

за становище на Комисията за защита на 

конкуренцията. 
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4. Доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2019 г. по Северната 

граница за оценка на трансграничните 

прониквания в обхватите за УКВ радио- и 

телевизионно разпръскване на територията на 

Република България. 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проведен радиомониторинг 

през 2019 г. по Северната граница за оценка 

на трансграничните прониквания в 

обхватите за УКВ радио- и телевизионно 

разпръскване на територията на Република 

България. 

 

4.1.1. Да бъдат предприети действия 

съгласно доклада по т. 4.1. 

 

 

5. Доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2019 г. по Западната 

граница за оценка на трансграничните 

прониквания в обхватите за УКВ радио- и 

телевизионно разпръскване на територията на 

Република България. 

 

5. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2019 г. по Западната 

граница за оценка на трансграничните 

прониквания в обхватите за УКВ радио- и 

телевизионно разпръскване на територията 

на Република България. 

 

6. Доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2019 г. по Южната 

граница за оценка на трансграничните 

прониквания в обхватите за УКВ радио- и 

телевизионно разпръскване на територията на 

Република България. 

 

6. Комисията единодушно приема за 

сведение доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2019 г. по Южната 

граница за оценка на трансграничните 

прониквания в обхватите за УКВ радио- и 

телевизионно разпръскване на територията 

на Република България. 

 

7. Доклад относно проведен 

радиомониторинг през 2019 г. по 

Черноморската граница за оценка на 

трансграничните прониквания в обхватите за 

УКВ радио- и телевизионно разпръскване на 

територията на Република България. 

 

 

7.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проведен радиомониторинг 

през 2019 г. по Черноморската граница за 

оценка на трансграничните прониквания в 

обхватите за УКВ радио- и телевизионно 

разпръскване на територията на Република 

България. 

 

7.2. Да бъдат предприети действия съгласно 

доклада по т. 7.1. 

 

 

8. Доклад относно прекратяване на процедура 

по оказване на съдействие за доброволно 

решаване на спор между „Ай Ти Мания“ 

ЕООД и „Спортист-Скала“ ЕООД. 

 

 

8. Точката се отлага. 
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9. Обсъждане и приемане на решения 

относно заявления от „ДИГИТАЛНО АУДИО 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД за издаване на временно 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър. 

 

9.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което прекратява 

производството по заявление с вх. № 08-01-

466Е/11.11.2019 г. 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, подадено от 

„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД. 

 

9.2. Комисията единодушно приема 

решение, с което предоставя за временно 

ползване на „ДИГИТАЛНО АУДИО 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД индивидуално 

определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър, като му издава 

временно разрешение.  

 

9.2.1. Радиочестотният спектър по т. 9.2. се 

предоставя за ползване от 20.03.2020 г. до 

19.09.2020 г.  

9.2.2. Разпорежда предварително 

изпълнение на решението. 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               (Председател на КРС) 

 

2. Кристина Хитрова  ____________ 

                          (Зам -председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              (Член на КРС) 

 

4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 

 

5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 

 

 

Протоколирал: _________ 

(Антония Попова) 


