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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 
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ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  

 

проведено на 

23 август 2018 година 
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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  - Главен специалист 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 допълнителните 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 акт за 

установяване на публично държавно вземане. 

 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за издаване на акт за установяване на 

публично държавно вземане на 

„БУЛСАТКОМ” ЕАД. 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

съгласуване на Общи условия на „РАПИДО 

ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД за 

приемане, пренасяне и доставка на куриерски 

пратки на територията на град София, 

Република България и международни 

куриерски услуги.  

 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за съгласуване на Общи условия на 

„РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 

ЛОДЖИСТИКС” ООД за приемане, 

пренасяне и доставка на куриерски пратки 

на територията на град София, Република 

България и международни куриерски 

услуги.  

 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

прехвърляне на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от „АГЕНЦИЯ ДАГА 

ПОЛИС“ ООД на „СОТ-СИГНАЛНО 

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД. 

 

 

 

 

 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от 

„АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ ООД на „СОТ-

СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ 

ЕООД. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 

прехвърляне на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър от „ОБЕРОН РАДИО 

МАКС“ ЕООД на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ 

АД. 

4. Комисията единодушно приема решение 

за прехвърляне на разрешение за ползване 

на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър от 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС“ ЕООД на 

„ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД. 

 

5. Обсъждане и приемане на решение 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 “БГ СЕКЮРИТИ” 

ЕООД. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение 

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 “БГ СЕКЮРИТИ” 

ЕООД. 

 

 

6. 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 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 

 

 

6. 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 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” 

ЕАД. 

 

 

7. 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 

„ЧАР ТАКСИ” ООД. 

 

 

7. 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 „ЧАР ТАКСИ” ООД. 

 

 

8. 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. 

 

8. 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. 
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9. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Приморско и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след 

проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс по реда на Закона за радиото и 

телевизията за територията на град 

Приморско. 

 

 

9. Комисията единодушно приема решения 

за прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Приморско и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 

след проведен от Съвета за електронни 

медии конкурс по реда на Закона за радиото 

и телевизията за територията на град 

Приморско. 

 

 

10. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване на разрешение, издадено на 

„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 

Априлци и издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след 

проведен от Съвета за електронни медии 

конкурс по реда на Закона за радиото и 

телевизията за територията на град Априлци.  

 

 

10. Комисията единодушно приема 

решения за прекратяване на разрешение, 

издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” 

ЕООД за град Априлци и издаване на 

разрешение на „РАДИОКОМПАНИЯ 

СИ.ДЖЕЙ” ООД след проведен от Съвета 

за електронни медии конкурс по реда на 

Закона за радиото и телевизията за 

територията на град Априлци. 

 

 

                                                           РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно изготвяне на документация 

по процедура публично състезание с предмет: 

„Измерване на изпълнението на нормативите 

за качеството на универсалната пощенска 

услуга и ефикасността на обслужване на 

основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за 

пощенските услуги“. 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

проект на документация по процедура 

публично състезание с предмет: „Измерване 

на времето за пренасяне „от край до край” 

на единични вътрешни пощенски пратки с и 

без предимство и на пощенски колети в 

мрежата на оператора със задължение за 

извършване на универсалната пощенска 

услуга през 2019 г“. 

 

1.2. Да бъдат въведени данни за 

процедурата по т. 1.1. в Системата за 

случаен избор в АОП. 

1.3. В случай, че поръчката бъде избрана за 

контрол от АОП, проектът на 

документацията да бъде изпратен до АОП, 

съгласно чл. 122 от ППЗОП. 

 

 

2. Доклад относно изпълнение на заповед РД 

№ 07-487/24.07.2018 г. за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с 

 

2. Точката се отлага. 
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предмет: “Разширяване на функционалните 

възможности на функциониращия в КРС 

специализиран приложен софтуер за 

радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1” 

 

. 

 

 

3. Доклад относно спор между „ТЕЛНЕТ” 

ООД и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕР” АД по чл. 81, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно приема 

резултатите от работата на 

специализираната комисия, определена с 

Решение № 242/21.06.2018 г. на Комисията 

за регулиране на съобщенията. 

3.2. Прекратява производството, образувано 

по искане вх. № 14-00-1127/15.06.2018 г. на 

„ТЕЛНЕТ” ООД. 

3.3. Решението да бъде изпратено на 

заинтересованите лица в тридневен срок от 

приемането му и да се публикува на 

страницата на Комисията в интернет. 

 

4. Доклад относно изменение на разрешение. 

 

 

 

4.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изменение на разрешение.  

 

4.2. Да се изпратят писмата, съгласно 

приложението към доклада по т. 4.1., 

изменени и допълнени въз основа на 

указанията от заседанието. 

 

 

5. Доклад относно подаване на заявки за 

нотификация на спътникова система. 

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно подаване на заявки за 

нотификация на спътникова система.  

 

5.2. Да се изпрати писмо до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т. 5.1. 

 

 

6. Доклад относно жалба вх. № 14-00-

1373/24.07.2018 г. за радиосмущения в обхват 

160 MHz. 

 

 

 

 

6.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно жалба с вх. № 14-00-

1373/24.07.2018г. за радиосмущения в 

обхват 160 MHz. 

 

 

 



Протокол № 34 от 23 август 2018 г. 6 

 

6.2. Да бъдат изпратени писма до 

Министерството на отбраната и до „СОТ-

СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ 

ЕООД, съгласно предложението в доклада 

по т. 6.1. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 

 

1. Доклад относно изпълнение на договор № 

03-08-20/01.06.2018 г. и анализ за наличието и 

размера на несправедлива финансова тежест 

от извършване на универсалната пощенска 

услуга за 2017 г. 

 

 

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изпълнение на договор № 

03-08-20/01.06.2018 г. и анализ за наличието 

и размера на несправедлива финансова 

тежест от извършване на универсалната 

пощенска услуга (УПУ) за 2017 г. 

 

1.2. Да се предприемат действията съгласно 

посоченото в доклада по т. 1.1. 

 

2. Доклад относно изготвяне на документация 

по процедура публично състезание с предмет: 

„Доставка на мониторингова апаратура за 

Националната система за мониторинг на 

радиочестотния спектър”. 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

проект на документация по процедура 

публично състезание с предмет: „Доставка 

на мониторингова апаратура за 

Националната система за мониторинг на 

радиочестотния спектър“. 

2.2. Да бъдат въведени данни за 

процедурата по т. 2.1. в Системата за 

случаен избор в АОП. 

2.3. В случай, че поръчката бъде избрана за 

контрол от АОП, проектът на 

документацията да бъде изпратен до АОП, 

съгласно чл. 122 от ППЗОП. 

3. Доклад относно приключила процедура за 

обществено обсъждане на проект на решение 

за изменение и допълнение на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги. 

 

3.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което приключва процедурата за 

обществено обсъждане на проект на 

решение за изменение на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги. 

3.1.2. Да се приеме окончателно Решение за 

изменение и допълнение на Технически 
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изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги, съгласно 

приложението към решението. 

 

3.1.3. Решението по т. 3.1.2. да бъде 

изпратено за обнародване в официален 

раздел на „Държавен вестник”. 

3.2. Комисията единодушно приема 

решение за изменение и допълнение на 

Технически изисквания за работа на 

наземни мрежи, позволяващи предоставяне 

на електронни съобщителни услуги. 

 

4. Доклад относно жалба вх. № 14-00-

1033/31.05.2018 г.  

 

 

4.1. Комисията единодушно приема 

становище по спора между г-н С. М. и 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, относно 

спазване на процедурата по изплащането на 

обезщетение по рекламация за недоставен 

международен пощенски колет с баркод, 

изложено в мотивите на решението. 

4.2. Страните по спора да бъдат писмено 

уведомени за приетото становище по т. 4.1. 

в тридневен срок от датата на решението. 

 

 

 

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)

 

 
 

      Протоколирал: _________ 

               ( Антония Попова) 


