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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 
 

№ 38 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
19 септември 2018 година 

 
 
 
 

 
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  - Председател на КРС 
Никола Колев              - Зам. - Председател на КРС 
Андреана Атанасова  - Член на КРС  
Константин Тилев                    -           Член на КРС  
 

ОТСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ 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 Росен Желязков – 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 неподвижната 
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 
неподвижната радиослужба от вида „точка към 
точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване 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 на „ХОТЕЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2017” ЕАД. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение за 
издаване 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 на „ХОТЕЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2017” ЕАД. 
 

 
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 „СОТ-
СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” EООД. 
 

 
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 „СОТ-
СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” EООД. 
 

 
4. 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 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 
 

 
4. 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 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на  „НЮ БОЯНА ФИЛМ 
ПРОДАКШЪН” ЕООД. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър на  „НЮ БОЯНА ФИЛМ 
ПРОДАКШЪН” ЕООД. 

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

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

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно предложение за промени в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, изготвен от „Български пощи” ЕАД. 
 

 
1. Комисията единодушно утвърждава 
изменение на работните дни, в които се 
предоставя универсалната пощенска услуга, в 
населените места с. Долен, община Сатовча, 
област Благоевград и селата Лява река и 
Златирът, община Гурково област Стара 
Загора. Посочените населени места са част от 
Списъка на населените места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони. 
 

 
2. Доклад относно Проект на инструкция по чл. 88, 
ал. 2 от ЗЕСМФИ за взаимодействие на КРС с 
КЕВР и министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно Проект на инструкция по чл. 88, ал. 2 от 
ЗЕСМФИ за взаимодействие на КРС с КЕВР и 
министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. 
 
2.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и 
до Комисията за енергийно и водно регулиране, 
съгласно приложението към доклада по т. 2.1. 
 

 
3. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 18-00-
55Е/27.08.2018 г. 
 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпило писмо с вх. № 18-00-
55Е/27.08.2018 г. 
 
3.2. До ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ 
КОСТАДИНОВ“ да бъде изпратено писмото, 
приложено към доклада по т. 3.1. 
 

 
4. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект на Технически 

 
4.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което приключва процедурата за обществено 
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изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-
спътникова, подвижна-спътникова и 
съоръженията, свързани с тях. 
 
 

обсъждане на проект на решение за изменение 
и допълнение на Техническите изисквания за 
работа на електронните съобщителни мрежи от 
радиослужби неподвижна-спътникова, 
подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях. 
 
4.1.1. Да се приеме окончателно решение за 
изменение и допълнение на Техническите 
изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова 
и съоръженията, свързани с тях, съгласно 
приложението към решението. 
 
4.1.2. Решението по т. 4.1.1. да бъде изпратено 
за обнародване в официален раздел на 
„Държавен вестник”. 
 
4.2. Комисията единодушно приема решение за 
изменение и допълнение на Техническите 
изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова 
и съоръженията, свързани с тях. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно писмо от „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД с вх. 

№ 04-04-226Е/20.08.2018 г. 

 

 
1.1. Комисията единодушно приема решение, с 
което прекратява процедурата по чл. 10, ал. 2 
от Методиката за определяне на цените и 
ценовите пакети на универсалната услуга, 
открита с Решение № 311/02.08.2018 г. 
 
1.2. Отказва да уважи искането на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД за 
отмяна на задълженията за предоставяне на 
ценови пакети за хора с увреждания, хора със 
специални социални нужди и хора с ниски 
доходи. 
 
1.3. За приетото решение да бъдат уведомени 
сдруженията за защита на потребителите, 
Министерството на здравеопазването, 
Министерството на икономиката и енергетиката, 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и 
Министерството на труда и социалната 
политика. 
 

 
2. Обзорен материал от проведената контактна 
мрежа на BEREC, 13-14 септември 2018 г. 
 

 
2. Комисията единодушно приема за сведение 
обзорен материал от проведената контактна 
мрежа на BEREC в периода 13-14 септември 
2018 г. 
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3. Доклад относно Закона за административните 
нарушения и наказания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно Закона за административните 
нарушения и наказания. 
 

 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Росен Желязков                            ____________ 
                                                           

(Председател на КРС) 

 
2. Никола Колев                                ____________ 
                                                      

( Зам. Председател на КРС) 

 
3. Андреана Атанасова                   ____________ 
                                                              

(Член на КРС) 

 
4. Константин Тилев                       ____________

 

                                                              
(Член на КРС) 

 
 
 
 
 
 
Протоколирали: _________ 

                                                                                                           (Антония Попова) 


