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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 
 

№ 44 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
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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. 
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 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 „А1 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение относно 
заявление за издаване на индивидуални 
лицензии за извършване на услугата 
пощенски парични преводи и услуги, 
включени в обхвата на универсалната 
пощенска услуга. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на индивидуални лицензии за 
извършване на услугата пощенски парични 
преводи и услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга на „АРИИ“ 
ЕООД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение относно 
представени за съгласуване Общи условия на 
„ХОРНЕТ ЕКСПРЕС” ЕООД за приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки на 
територията на град София, Република 
България и международни куриерски услуги.  

 
3. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува Общите условия на 
„ХОРНЕТ ЕКСПРЕС” ЕООД за приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки 
на територията на град София, Република 
България и международни куриерски 
услуги, постъпили с писмо с вх. № 12-01-
1666/18.10.2019 г. 
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4. Обсъждане и приемане на решение относно 
съгласуване на Общи условия за 
неуниверсални пощенски услуги и Общи 
условия за услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга, 
предоставяни от „СПИДИ“ АД. 

4.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което съгласува Общи условия 
на договора с потребителите на 
неуниверсални пощенски услуги, 
предоставяни от „Спиди“ АД, съгласно 
удостоверение № 0062//03.11.2009 г., след 
становище от  Комисията за защита на 
потребителите.  
 
4.1.1. Съгласува Общи условия на договора 
с потребителите на услуги, включени в 
обхвата на универсалната пощенска услуга, 
предоставяни от „Спиди“ АД, съгласно 
индивидуална лицензия за извършване на 
услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга №2-
06/28.05.2014 г., след становище от  
Комисията за защита на потребителите. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно цифрово радиоразпръскване с 
национален обхват на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
радиоразпръскване с национален обхват на 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 
2. Доклад относно искания на „АЙ ТИ 
МАНИЯ“ ЕООД за оказване на съдействие по 
чл. 86 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 
 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно Приложението 
към решението. 
 
2.1.1. Специализираната комисия по т. 2.1. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо вх. № 14-00-
1665Е/04.11.2019 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 
ЕООД. 
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2.2. Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно Приложението 
към решението. 
 
2.2.1. Специализираната комисия по т. 2.2. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило писмо вх. № 14-00-
1673Е/05.11.2019 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 
ЕООД. 
 

 
3. Доклад относно одобряване на формат на 
телефонен указател за 2020 г. 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което одобрява направеното от 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД предложение за 
издаване на обществен телефонен указател 
в електронна форма за 2020 г. 
 
3.1.1. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно корекция по бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г. 

 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно корекция по бюджета на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г. 
 
1.1.1. Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 1.1. 
 

 
2. Доклад относно прекратяване на процедура 
за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за 
регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ № 
6”. 

 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което прекратява процедура 
публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисията за регулиране на 
съобщенията, ул. „Гурко“ № 6”.  
 
2.1.1. Да се публикува информация за 
прекратената процедура на интернет 
страницата на КОМИСИЯТА ЗА 
РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА в 
раздел „Профил на купувача” в деня на 
изпращането на решението за прекратяване 
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на процедурата до участниците, на 
основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. 
 
2.1.2. В 7-дневен срок от влизане в сила на 
решението, в Агенцията по обществени 
поръчки да бъде изпратено за публикуване 
обявление за възлагане на обществена 
поръчка, в което да бъде отразено 
прекратяването, на основание чл. 26, ал. 1, 
т. 2 от ЗОП. 
 
2.1.3. Електронната преписка в „Профила 
на купувача” по обществена поръчка с 
предмет: „Ремонт в сградата на Комисията 
за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ 
№ 6” е, както следва: 
https://crc.bg/bg/statii/1750/dokumentaciq-za-
uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-
predmet-remont-v-sgradata-na-komisiqta-za-
regulirane-na-syobshteniqta-ul-gen-josif-v-
gurko-6. 
 

 
3. Доклад относно заплащане на членски 
внос към Групата на независимите 
регулатори (IRG) за 2020 г. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно заплащане на членски внос 
към Групата на независимите регулатори 
(IRG) за 2020 г. 
 
3.1.1. Да бъдат извършени действията, 
съобразно предложението в доклада по т. 
3.1. 
 

 
4. Доклад относно изготвяне на 
документация за възлагане на обществена 
поръчка чрез пряко договаряне с предмет: 
„Доставка на преносима система за 
мониторинг, контрол и откриване на 
радиосмущения“. 

 
4.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез 
пряко договаряне с предмет: „Доставка на 
преносима система за мониторинг, контрол 
и откриване на радиосмущения“. 
 
4.1.1. Одобрява покана за участие в 
процедура пряко договаряне с предмет: 
„Доставка на преносима система за 
мониторинг, контрол и откриване на 
радиосмущения”. 
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4.1.2. Поканата да бъде отправена до 
„СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
 
4.1.3. Решението да се изпрати до 
Агенцията по обществени поръчки. 
 

 
 
 
 
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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