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Г-н Иван Димитров – 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 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 
„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 
 

 
1. 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 „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 
 

 
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 ОБЩИНА 
ШАБЛА - ДОБРОВОЛНО 
ФОРМИРОВАНИЕ. 
 

 
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 
ОБЩИНА ШАБЛА - ДОБРОВОЛНО 
ФОРМИРОВАНИЕ. 
 

 
3. 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 “МАКС 
СЕКЮРИТИ ГРУП - НОВИ ИСКЪР” ЕООД. 
 

 
3. 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 
“МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП - НОВИ 
ИСКЪР” ЕООД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
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осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

 
5. 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“ 
ЕAД. 

 
5. 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“ ЕAД. 
 

 
6. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

 
6. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 
 

 
7. Обсъждане и приемане на решение относно 
заявление с вх. № 12-01-1632/10.06.2019 г. от 
„АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „АЛФА 
СОТ 2000“ ООД. 
 
 

 
7. Комисията единодушно приема решение 
относно заявление с вх. № 12-01-
1632/10.06.2019 г. от „АЛФА СОТ 
БЪЛГАРИЯ“ ООД и „АЛФА СОТ 2000“ 
ООД. 
 

 
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, 
внесено с писмо вх. № 11-00-20/17.06.2019 г. 

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което утвърждава изменение на работните 
дни, в които се предоставя универсалната 
пощенска услуга, в населените места с. 
Бабяк, с. Черешово и с. Кузьово, община 
Белица, област Благоевград. Посочените 
населени места са част от Списъка на 
населените места и селищни образувания, 
намиращи се в труднодостъпни райони. 
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2. Доклад относно предложение за промени в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, изготвен от „Български пощи” ЕАД, 
внесено с писмо вх. №11-00-21/21.06.2019 г. 
 

 

2. Комисията единодушно приема решение, 
с което утвърждава изменение на работните 
дни, в които се предоставя универсалната 
пощенска услуга, в населените места с. 
Видрица, с. Бабица, с. Гоз, с. Долни 
Романци,  с. Красава, с. Горни Романци,  с. 
Брусник, с. Озърновци, с. Завала, с. 
Ярославци, с. Сопица, с. Конска, с. Гърло, с. 
Муртинци, с. Билинци, с. Ребро, с. 
Брезнишки извор, с. Арзан, с. Кривонос, с. 
Садовик, с. Банище, с. Ръждавец, с. 
Станьовци, с. Гигинци, с. Бегуновци, с. 
Непразненци, с. Долна Секирна, с. 
Душинци и с. Горна Секирна, община 
Брезник, област Перник. Посочените 
населени места са част от Списъка на 
населените места и селищни образувания, 
намиращи се в труднодостъпни райони. 

 
3. Доклад относно откриване на процедура 
публично състезание с предмет: „Измерване 
на времето за пренасяне „от край до край” на 
единични вътрешни пощенски пратки в 
мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2020 г.” 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Измерване на времето за 
пренасяне „от край до край” на единични 
вътрешни пощенски пратки в мрежата на 
оператора със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга през 2020 
г.”. 
 
3.2. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 3.1. 
 
3.3. Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 
 
3.4. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

 
4. Доклад относно откриване на открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на 

 
4.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
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измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 
измервателна апаратура за станции за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на 
спектрални анализатори.“ 
 

поръчка  с предмет: „Доставка на 
измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 
измервателна апаратура за станции за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка 
на спектрални анализатори“. 
 
4.2. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
открита процедура с предмет по т. 4.1. 
 
4.3. Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
 
4.4. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

 
5. Доклад относно oбщи условия по ЗЕСМФИ 
за предоставяне на достъп и съвместно 
ползване на физическа инфраструктура. 
 

 
5.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно oбщи условия по ЗЕСМФИ 
за предоставяне на достъп и съвместно 
ползване на физическа инфраструктура. 
 
5.2. Да бъде изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 5.1 от 
решението. 
 

 
6. Доклад относно второ обществено 
обсъждане на Проект на наредба по чл. 63, ал. 
5 от ЗЕСМФИ за правилата и нормите за 
проектиране, разполагане и демонтаж на 
електронни съобщителни мрежи. 
 

 
6.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно второ обществено 
обсъждане на Проект на наредба по чл. 63, 
ал. 5 от ЗЕСМФИ за правилата и нормите за 
проектиране, разполагане и демонтаж на 
електронни съобщителни мрежи. 
 
 
6.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията и Министерството на 
енергетиката, съгласно приложението към 
доклада по т. 6.1. от решението. 
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7. Доклад относно оказване на съдействие по 
чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване 
на спор между „Ай Ти Мания“ ЕООД и 
Община Перник. 

7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад на специализираната комисия по 
Решение № 129/28.03.2019 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията относно 
оказване на съдействие по чл. 86 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за доброволно 
решаване на спор между „Ай Ти Мания“ 
ЕООД и Община Перник. 
 
7.2. Да бъде изпратено писмо до 
Националното сдружение на общините в 
Република България с копие до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 7.1. 
 

 
8. Доклад относно приемане на решение за 
избор на изпълнител за сключване на договор 
с предмет: „Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в 
Комисията за регулиране на съобщенията 
програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager 
и ICS Map Server”. 
 

 
8.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно избор на изпълнител за 
сключване на договор с предмет 
„Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в 
Комисията за регулиране на съобщенията 
програмен пакет - ICS Telecom,  ICS 
Manager и ICS Map Server”.   
 
8.2. Определя изпълнението на поръчката 
да бъде възложено на „ТЕЛКОМ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.  
 

 
9. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс. 
 

 
9. Точката се отлага. 

10. Доклад относно базови станции на 
мобилните предприятия. 

10. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно базови станции на 
мобилните предприятия.  
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11. Доклад относно тарифа за таксите, които 
се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения. 
 

 

11.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изменение на Тарифа за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по Закона за 
електронните съобщения. 
 
11.2. До дирекция „Модернизация на 
администрацията” на Министерския съвет 
да бъдат изпратени за съгласуване проекта 
на постановление за изменение и 
допълнение на Тарифата и частичната 
предварителна оценка на въздействието, 
приложени към доклада по т. 11.1. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно оценка на цените на 
универсалната пощенска услуга, съгласно 
Регламента на Европейския парламент и на 
Съвета относно услуги за трансгранична 
доставка на колетни пратки (ЕС) 2018/644 
(Регламент). 
  

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Оценка на цените на 
универсалната пощенска услуга, съгласно 
Регламента на Европейския парламент и на 
Съвета относно услуги за трансгранична 
доставка на колетни пратки (ЕС) 2018/644 
(Регламента). 
 
1.2. Приложената към доклада по т. 1.1. от 
решението оценка да се изпрати на 
Европейската комисия по електронен път. 
 

2. Доклад относно писмо вх. № 02-00-
34/21.06.2019 г. от Министерския съвет 
относно постъпило писмо от НСКО „Клуб 
2000” с предложения за изменение на 
нормативната уредба. 
 

2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад по писмо вх. № 02-00-34/21.06.2019 
г. от Министерския съвет относно 
постъпило писмо от НСКО „Клуб 2000” с 
предложения за изменение на нормативната 
уредба. 
 
2.2. Да се изпрати писмо до Министерския 
съвет, приложено към доклада по т. 2.1. от 
решението. 
 

 
3. Доклад относно текуща информация за 
реализираните участия в международни 
прояви за м. май и м. юни 2019 г. 
 

 
3. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно текуща 
информация за реализираните участия в 
международни прояви в периода май-юни 
2019 г. 

 
4. Доклад относно справка за предстоящите 
международни прояви в периода м. юли – м. 
септември 2019 г. 

 
4. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно предстоящи 
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 международни прояви. 

 
5. Доклад относно откриване на обществена 
поръчка публично състезание с предмет: 
„Ремонт в сградата на Комисия за регулиране 
на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 
№ 6”.   
 

 
5.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Ремонт в сградата на Комисия за 
регулиране на съобщенията, ул. „Ген. 
Йосиф В. Гурко“ № 6”. 

5.2. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 5.1. 

5.3. Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 

5.4. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 

 
 
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: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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