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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 

гласуване проекта на дневен ред. 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседаниетo.  

 

 

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 

„МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД. 

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 

„МУЛТИФОРС А.С.” ЕООД. 

 

2. 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 „ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК” АД. 

 

2. 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 „ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК” АД. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

 

1. Доклад относно предложения на 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за закриване на 

пощенски станции 1540 София, 2671 Бобов 

дол и 8901 Нова Загора. 

 

 

1.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което одобрява закриването на 

пощенска станция номер 1540 София 40.  

 

1.1.1 Одобрява закриването на пощенска 

станция номер 2671 Бобов дол 1.  

 

1.1.2 Одобрява закриването на пощенска 

станция номер 8901 Нова Загора 1.  

 

2. Доклад относно искане на становище по 

спор съгласно чл. 86, ал. 4 от Закона за 

пощенските услуги. 

 

2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно искане на становище по спор 

съгласно чл. 86, ал. 4 от Закона за 

пощенските услуги. 
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 2.1.1 Да се изпрати писмо до „ПИЛКО“ 

ЕООД, съгласно приложението към доклада 

по т.2.1. 

 

3. Доклад относно писмо на Министерството 

на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията с вх. № 03-07-208/19.11.2019 

г.  

 

 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 

относно писмо с вх. № 03-07-208/19.11.2019 

г. на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, касаещо нотифицирането на 

Европейската комисия във връзка с 

прилагането на Директива (ЕС) 2018/1972 

на Европейския парламент и на Съвета от 11 

декември 2018 г. за установяване на 

Европейски кодекс за електронни 

съобщения. 

 

3.1.1 Да се изпрати писмо до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, съгласно приложението към 

доклада по т. 3.1. 

 

4. Доклад относно разрешения за наземно 

цифрово радиоразпръскване с национален 

обхват. 

 

 

4.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което изменя разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез две електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване с 

национален обхват, издадено на „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, съгласно приложението 

към решението.  

 

4.1.1 Прекратява действието на 

разрешението, считано от 01.06.2020 г.  

 

4.1.2 Прекратяването на действието на 

разрешението да бъде отразено в публичния 

регистър на предприятията, които имат 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър. 

 

4.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което изменя и допълва 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 
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съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване с национален обхват, 

издадено на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД, съгласно приложението към 

решението. 

 

5. Доклад относно процедура публично 

състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Проверка на системата 

за определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”. 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение, 

с което определя за изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Проверка 

на системата за определяне на разходите на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ” ЕАД“ „КПМГ ОДИТ” ООД. 

 

6. Доклад относно постъпили заявления  в 

обхват 1800 MHz. 

 

6.1 Комисията единодушно приема 

решение, с което спира производството по 

подадено от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

заявление вх. № 12-01-3484/03.11.2016 г. за 

предоставяне на допълнителен спектър към 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz и 

1800 MHz за осъществяване на електронни 

съобщения чрез наземна мрежа, 

позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги. 

 

6.2 Комисията единодушно приема 

решение, с което спира производството по 

подадено от „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД заявление вх. № 04-04-397Е/04.11.2016 

г. и 18-00-19Е/20.11.2019 г. за предоставяне 

на допълнителен спектър към разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 

обхвати 900 MHz и 1800 MHz за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез наземна мрежа, позволяваща 

предоставяне на електронни съобщителни 

услуги. 

 

6.3 Комисията единодушно приема 

решение, с което спира производството по 

подадено от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД с 

променено наименование „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД заявление с вх. № 12-01-

3492/04.11.2016  г. и вх. № 08-01-

511/28.11.2019 г.  за предоставяне на 

допълнителен спектър към разрешение за 
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ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 

обхвати 900 MHz и 1800 MHz за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез наземна мрежа, позволяваща 

предоставяне на електронни съобщителни 

услуги. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               
(Председател на КРС)

 

 

2. Никола Колев                           ___________ 

                                               
(Зам.-председател на КРС)

 

 

3. Илия Христозов                            ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 

4. Константин Тилев                        ____________ 

                              
(Член на КРС)

 

 
 

 

Протоколирал:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Иванова) 


