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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 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 „ЕЛЕКТРОНИКА НС“ EООД. 
 

 
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 „ЕЛЕКТРОНИКА НС“ 
EООД. 
 

 
2. 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. 
 

 
2. 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. 

 
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 
"МИКРО" ЕООД. 
 

 
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 "МИКРО" ЕООД. 

 
4. 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 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
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чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на 
"ИНТЕРСКАЙ" АД. 

на електронни съобщения за собствени 
нужди чрез електронна съобщителна мрежа 
от подвижна радиослужба – PMR, издадено 
на "ИНТЕРСКАЙ" АД. 

 
5. 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 
въздушна подвижна радиослужба, издадено 
на "ИНТЕРСКАЙ" АД. 

 
5. 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 въздушна подвижна радиослужба, 
издадено на "ИНТЕРСКАЙ" АД. 
 

 
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 
"СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА" ЕООД. 

 
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 "СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА" ЕООД. 
  

 
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 
"СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА" ЕООД. 
 

 
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 "СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА" ЕООД. 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение на „КУЛБОКС“ 
АД. 
 

 
8. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение на 
„КУЛБОКС“ АД.  

 
9. Обсъждане и приемане на решения за 
изменение на разрешение на 
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 
ВАРНА” ЕАД и изменение и допълнение на 
разрешения на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, и 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 
9. Комисията единодушно приема три 
решения: за изменение на разрешение на 
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД и изменение и 
допълнение на разрешения на „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, и „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
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10. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на разрешение, 
издадено на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД 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. 

10. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение, 
издадено на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД 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. 
 

 
11. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на „Е-79” 
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 
Дупница след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
11. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„Е-79” 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 
Дупница след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
12. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ФОКУС-НУНТИ” 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 
Царево след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
12. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ФОКУС-НУНТИ” 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 
Царево след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
13. Обсъждане и приемане на решение 
относно съгласуване на Общи условия на 
„УЪРЛД КУРИЕР“ ЕООД за предоставяне на 
куриерски услуги. 
 

 
13. Комисията единодушно приема решение 
 относно съгласуване на Общи условия на 
„УЪРЛД КУРИЕР“ ЕООД за предоставяне 
на куриерски услуги. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно проект на постановление 
за изменение на Методика за определяне на 
достъпността на цената на универсалната 
пощенска услуга във връзка с измененията на 
Закона за пощенските услуги (обн. ДВ, бр. 53 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на проект на Постановление за 
изменение на Методика за определяне на 
достъпността на цената на универсалната 
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от 05 юли 2019 г.). услуга (Приета с ПМС № 248 от 30.08.2011 
г., Обн. ДВ. бр. 70 от 9 Септември 2011г.), 
съгласно Приложение № 1 към решението.  
1.1.1. Таблицата с постъпилите становища 
по общественото обсъждане, приетите 
предложения, както и мотивите за 
неприетите, да бъдат публикувани на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 
 
1.1.2. Приема проект на Постановление за 
изменение на Методика за определяне на 
достъпността на цената на универсалната 
услуга, съгласно Приложение № 2 към 
решението. 
 
1.1.3. Проектът по т. 1.1.2., заедно с всички 
документи към него да бъде изпратен за 
съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 
 

 
2. Доклад относно проект на Постановление 
за изменение на Наредба за определяне на 
правила за образуване и прилагане на цената 
на универсалната пощенска услуга във връзка 
с измененията на Закона за пощенските 
услуги (обн. ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г.). 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на проект на Постановление за 
изменение на Наредба за определяне на 
правила за образуване и прилагане на 
цената на универсалната пощенска услуга 
(Обн. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2011 г.), 
съгласно Приложение № 1 към решението. 
 
2.1.1. Таблицата с постъпилите становища 
по общественото обсъждане, приетите 
предложения, както и мотивите за 
неприетите, да бъдат публикувани на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. 
 
2.1.2. Приема проект на Постановление за 
изменение на Наредба за определяне на 
правила за образуване и прилагане на 
цената на универсалната пощенска услуга, 
съгласно Приложение № 2 към решението. 
 
2.1.3. Проектът по т. 2.1.2., заедно с всички 
документи към него, да бъде изпратен за 
съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 
 

 
3. Доклад относно изменение на издадените 
индивидуални лицензии за извършване на 
услуги от обхвата на универсалната пощенска 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изменение на издадените 
индивидуални лицензии за извършване на 
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услуга и услугата „пощенски парични 
преводи“. 
 
 
 

услуги от обхвата на универсалната 
пощенска услуга и услугата „пощенски 
парични преводи“.  
 
3.1.1. Да се изпратят писма до 
лицензираните пощенски оператори, 
съгласно приложението към доклада по т. 
3.1. 
 

 
4. Доклад относно проект на решение за 
одобряване на „Споразумение между 
Комисията за регулиране на съобщенията на 
Република България и Министерството на 
цифровото управление на Република Гърция 
за взаимно включване на техните територии в 
зоната на обслужване на спътниковите 
мрежи, работещи в плановите радиочестотни 
ленти, регулирани от Приложение 30Б на 
Радиорегламента“. 

 
4.1. Комисията единодушно приема проект 
на решение за одобрение на „Споразумение 
между Комисия за регулиране на 
съобщенията на Република България и 
Министерството на цифровото управление 
на Република Гърция за взаимно включване 
на техните територии в зоната на 
обслужване на спътниковите мрежи, 
работещи в плановите радиочестотни 
ленти, регулирани от Приложение 30Б на 
Радиорегламента“, ведно с постъпилите 
становища по чл. 34 от УПМСНА. 
 
4.1.1. Проектът по т. 4.1., 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 Министерски 
съвет.  

 

ПОДПИСИ: 

 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Кристина Хитрова  ____________ 
                          (Зам -председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Анна Хаджиева               ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
5. Ердинч Хайрула               ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 
 

Протоколирал: _________ 
(Антония Попова) 
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