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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 
 

№ 21 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
16 май 2019 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
 
Иван Димитров  - Председател на КРС 
Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - 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 
Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 
Камелия Георгиева  - 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. 
 
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 чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба, издадено на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EАД.  

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба, издадено на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” EАД.  

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ” ЕООД след проведен 
от Съвета за електронни медии конкурс по 
реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Бобошево. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ” ЕООД след проведен 
от Съвета за електронни медии конкурс по 
реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Бобошево. 

 
3. 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 Обзор след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
3. 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 Обзор след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„МЕТРОРАДИО” 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 
Плевен след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„МЕТРОРАДИО” 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 
Плевен след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно запитване от „МЕТРИКА“ 
ООД във връзка със събиране и доставяне на 
пощенски пратки. 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно запитване от „МЕТРИКА“ ООД във 
връзка със събиране и доставяне на 
пощенски пратки.  
 
1.2 Да се изпрати писмо до „МЕТРИКА“ 
ООД, съгласно приложението към доклада 
по т. 1.1. 

 
2. Доклад относно разглеждане, оценка и 
класиране на постъпили оферти с оглед 
сключване на договор с предмет: „Проверка 
за прилагане на системата за 
разпределението на разходите от 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД и одит на 
внесените документи, свързани с 
изчисляването на нетните разходи от 
извършването на универсалната пощенска 
услуга през 2018 г.”  

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно разглеждане, оценка и класиране на 
постъпили оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: „Проверка за прилагане 
на системата за разпределението на 
разходите от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ” ЕАД 
и одит на внесените документи, свързани с 
изчисляването на нетните разходи от 
извършването на универсалната пощенска 
услуга през 2018 г.”.  
 
2.2 Определя изпълнението на поръчката по 
т. 2.1 да бъде възложено на „КПМГ Одит” 
ООД. 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-
691/24.04.2019 г. от „ДАРИК РАДИО” АД. 

 
3. Комисията единодушно приема решение, 
с което поправя очевидна фактическа 
грешка, допусната в разрешение 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 Република България, 
издадено на „ДАРИК РАДИО“ АД, като 
Приложение № 1 „Технически параметри на 
електронната съобщителна мрежа“ към 
разрешението се изменя съгласно 
приложението към решението. 

 
4. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
3143/09.04.2019 г. от „БАЛКАНСАТ” ЕООД. 

 
4.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писмо с вх. № 12-01-
3143/09.04.2019 г. от „БАЛКАНСАТ” 
ЕООД.  
 
4.2 Да се изпрати писмо до БАЛКАНСАТ” 
ЕООД, с копие до МТИТС, съгласно  
приложението към доклада по т. 4.1. 
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5. Доклад относно текуща информация за 
реализираните участия в международни 
прояви в периода март – април 2019 г. 

5. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно текуща 
информация за реализираните участия в 
международни прояви в периода март – 
април 2019 г. 

 
6. Доклад относно цени за нетрафични 
услуги при IP взаимно свързване. 

 
6. Точката се отлага. 

 
7. Доклад относно писма вх. № 12-01-
1108/15.04.2019 г. на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД във 
връзка с изчисляване на срокове по § 3 и 4 от 
ПЗР на ЗЕСМФИ. 
 

 
7.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно писма вх. № 12-01-1108/15.04.2019 
г. на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ 
АД, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ 
АД и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ 
ЕАД във връзка с изчисляване на срокове по 
§ 3 и 4 от ПЗР на ЗЕСМФИ. 
 
7.2 Да бъдат изпратени писма до 
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 
КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ „КЛУБ 2000“, 
„СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ 
КОМУНИКАЦИИ“ и „БЪЛГАРСКА 
АСОЦИАЦИЯ НА КАБЕЛНИТЕ И 
КОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ“, с 
копие до Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“АД, 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД и 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, 
както и писмо до „ВЕЛИЕВ 2015“ ЕООД, 
съгласно приложението към доклада по т. 
7.1. 

 
8. Доклад относно oпределяне на 
специализиранa комисия по чл. 82, ал. 1 от 
ЗЕСМФИ по искане с вх. № 12-01-
1499/07.05.2019 г. за даване на задължителни 
указания на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД. 
 

 
8.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението. 
 
8.2 Специализираната комисия по т. 8.1 да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило искане с вх. № 12-01-
1499/07.05.2019 г. от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ“ 
ООД. 

 
9. Доклад относно определяне на 
специализиранa комисия по чл. 82, ал. 1 от 
ЗЕСМФИ по искане с вх. № 12-01-

 
9.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
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1509/08.05.2019 г. за даване на задължителни 
указания на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕВЕР“ АД.  
 

към решението. 
 
9.2 Специализираната комисия по т. 9.1 да 
проведе процедурата по чл. 82-84 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило искане с вх. № 12-01-
1509/08.05.2019 г. от „КТ ДЕЛТА“ ООД, 
„СКАТ ТЕЛЕКОМ“ ООД, „ТЕРАНЕТ“ 
ЕООД, „КУБРАТ КАБЕЛ“ ООД, 
„ЕКОХИДРОЕЛЕКТРО“ ЕООД и 
„ДИАНЕТ ПРО“ ЕООД. 

 
10. Доклад относно писмо на „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с вх. № 12-01-
3228/22.04.2019 г.  
 

 
10.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо на „А1 БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД с вх. № 12-01-3228/22.04.2019 г.. 
 
10.2 Да се сключи споразумението, 
приложено към доклада по т. 10.1. 
 
10.3 Два екземпляра от сключеното 
споразумение да се изпратят на „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с писмото приложено 
към доклада по т. 10.1. 

 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                          ___________ 
                                               (Зам. Председател на КРС) 
 
3. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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