
Протокол № 31 от 26 юли 2018 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 
 

№ 31 
 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

 СЪОБЩЕНИЯТА,  
 

проведено на 
26 юли 2018 година 

 
 
 
 

   
ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: 
 
Росен Желязков  -  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                                                 
Мария Бончева                     -        За Директор на дирекция „Правна” 

                                                                    и Началник отдел в дирекция „Правна” 
Камелия Георгиева          -        Старши експерт в ГД КС 
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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. Доклад относно изменение на лицензия за 
извършване на услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга, издадена на 
„СТАР ПОСТ” ООД.  
 

1. Комисията единодушно приема решение за 
изменение на лицензия за извършване на 
услуги, включени в обхвата на универсалната 
пощенска услуга, издадена на „СТАР ПОСТ” 
ООД. 
 

2. Доклад относно откриване на процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

2. Комисията единодушно приема решение   за 
откриване на процедури по отнемане на 16 броя 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс на следните 
предприятия: 
 

- „ХЕПИ” ООД; 
- ЕТ „РЕАЛ – СОНЯ  АРАБАДЖИЕВА; 
- „ФАРАОН“ ЕООД; 
- „ТОП СЕКЮРИТИ ГРУП“ АД;  
- „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

ДОБРИЧ“ АД; 
- „ЕВРО ГРУП 2015“ ЕООД; 
- „БУЛСАТКОМ“ ЕАД; 
- „РАДИО ФМ – ПЛЮС“ ЕАД; 
- „ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ“ ООД; 
- „ЮРОТИМ ХЪНТ“ ЕООД; 
- „СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ АД – 2 бр.; 
- „ДИФЕНС СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС“ 

ЕООД; 
- „БОЛКАН БРОУДКАСТИНГ“ ЕАД; 
- „ТАКТ ТАКСИ“ ЕООД; 
- „КОМФОРТ САНДАНСКИ“ ЕООД. 

 
 
 
3. 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-
спътникова радиослужба, издадено на 
„БТК”EАД.   
 

 
 
3. 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-
спътникова радиослужба, издадено на 
„БТК”EАД.   
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ФОКУС - НУНТИ” 
ООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Приморско. 
 

4. Комисията единодушно приема решение за 
издаване на разрешение на „ФОКУС - НУНТИ” 
ООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Приморско. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ОБЕРОН РАДИО 
МАКС” ЕООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията за територията на град 
Несебър и прекратяване на разрешение, 
издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за 
град Несебър. 
 

5. Комисията единодушно приема решение за 
прекратяване на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град 
Несебър и издаване на разрешение на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД след проведен 
от Съвета за електронни медии конкурс по реда 
на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Несебър. 

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 “АГЕНЦИЯ 
ЛУКОМ-А БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

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 “АГЕНЦИЯ 
ЛУКОМ-А БЪЛГАРИЯ” АД. 

  
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно предложение на 
“БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД за повишаване на цените на 
ценови пакети от обхвата на  универсалната 
услуга. 
 

1.1 Комисията единодушно приема проект на 
решение, с който се продължава и изменя 
задължението на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД да 
предлага на хора с увреждания, хора със 
специални социални нужди и на хора с ниски 
доходи ценови пакети, различни от 
предлаганите при обичайни търговски условия.  
 
1.2 Открива процедура на обществени 
консултации на проекта на решение по т. 1.1. 
Проектът на решение по т. 1.1 да се публикува 
на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет.  
 
1.3 Съобщение за откриване на процедурата за 
обществени консултации по т. 1.2 да се 
публикува в един национален ежедневник.  
 
1.4 Да се изпратят писма до Комисията за 
защита на потребителите, сдруженията за 
защита на потребителите, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на 
икономиката и енергетиката, Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
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съобщенията, както и до Министерството на 
труда и социалната политика, с копия до 
Агенцията за социално подпомагане и 
Агенцията за хората с увреждания. 
 
1.5 Определя 30-дневен срок, считано от датата 
на публикуване на съобщението за откриване на 
процедурата за обществени консултации в 
национален ежедневник. В този срок 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по приетия проект. 
 
 
 

2. Доклад относно проект на постановление за 
изменение и допълнение на Тарифа за таксите, 
които се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения. 
 

2.1 Комисията единодушно приема проект на 
Постановление за изменение и допълнение на 
Тарифата за таксите, които се събират от 
Комисията за регулиране на съобщенията по 
Закона за електронните съобщения, приета с 
постановление № 374 на Министерския съвет от 
29.12.2011 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 2011 г.), ведно 
с постъпилите становища по реда на чл. 34 от 
УПМСНА. 
 
2.2 Проектът по т. 2.1, заедно с приложените 
към него документи, съгласно разпоредбата на 
чл. 35 от УПМСНА, да бъде изпратен за внасяне 
за разглеждане и приемане на заседание на 
Министерския съвет. 
 

3. Доклад  относно постъпило в Комисията за 
регулиране на съобщенията заявление с вх. № 
16-00-7/09.07.2018 г. 
 

3. Комисията единодушно отказва достъп до 
обществена информация, искана със заявление 
с вх. № 16-00-7/09.07.2018г., като ограничава 
същия по отношение на доклад и приложенията 
към него относно осъществяване на дейности 
по ефективно управление на радиочестотния 
спектър в обхват 1800 MHz, обсъден и одобрен 
от Комисия за регулиране на съобщенията на 
редовно заседание, проведено на 27 юни 2018г. 
и описан в допълнителни точки, точка 2 на 
протокол № 27/27.06.2018г. 
 

4. Доклад относно заявление с вх. № 18-00-
55Е/05.06.2018 г. 

4. Комисията единодушно отказва издаване на 
временно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за наземно цифрово 
радиоразпръскване ( Т-DAB+) на ЕТ „Д И П 
ТРЕЙДИНГ - ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ”.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 
 
1. Доклад относно участие в работна група. 
 

1.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно участие в работна група към BEREC. 

 

1.2 В дейността на работната група по т. 1.1 да 
участва  Ани Игнатова- главен експерт в 
Дирекция „Международно сътрудничество и 
комуникации“ като представител на КРС. 

 

2. Доклад относно предстоящи международни  
прояви в периода септември-декември 2018 г. 
 
 

2.1 Комисията единодушно приема за сведение 
доклад относно предстоящи международни 
прояви. 
 
2.2 Да бъдат изготвени вътрешни правила за 
координацията на международната дейност в 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
срок до 15.10.2018 г. 
 

  
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Росен Желязков                            ____________ 
                                                          

(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)  


