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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред и допълнителна точка. 
 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседаниетo и допълнителната точка да бъдe включена за разглеждане. 
 
 
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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

                                                                                                                                                                                                                             
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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 

 
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 
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК. 

 
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 
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър на 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ -БФРЛ”. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ -
БФРЛ”. 
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5. 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 “ГАРД 24” 
ЕООД. 

 
5. 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 “ГАРД 
24” ЕООД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение на „ИЗТОЧНА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД. 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение на „ИЗТОЧНА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение  
относно заявление за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на 
услугата пощенски парични преводи. 

 
7. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на индивидуална лицензия за 
извършване на услугата пощенски парични 
преводи на „ПОСТАБИЛ“ ЕООД. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно предложения за промени в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, внесени с писма вх. №№ 11-00-
21/21.06.2019 г. и 11-00-31/19.08.2019г. от 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което утвърждава допълнение в 
Списъка на населените места и селищни 
образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони, състоящо се във 
включване на село Плешивец и село 
Гюргич, община Ружинци и село 
Владиченци, община Димово, област 
Видин. 
 
1.2 Отказва да утвърди допълнение в 
Списъка на населените места и селищни 
образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони, състоящо се във 
включване на село Киреево, община 
Макреш, село Протопопинци, община 
Чупрене, село Тияновци и село Калина, 
община Брегово и село Мали Дреновец, 
община Димово, област Видин. 
 
1.3 Комисията единодушно приема 
решение, с което утвърждава допълнение в 
Списъка на населените места и селищни 
образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони, състоящо се във 
включване на село Очин дол, община 
Мездра, област Враца. 
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1.4 Утвърждава изменение на работните 
дни, в които се предоставя универсалната 
пощенска услуга в село Соколовци, община 
Смолян, област Смолян (от два дни 
седмично – понеделник и сряда, на веднъж 
седмично – сряда). 

 
2. Доклад относно постъпили запитвания във 
връзка с приложението на последните 
изменения в Закона за пощенските услуги. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно постъпили запитвания във връзка с 
приложението на последните изменения в 
Закона за пощенските услуги.  
 
2.2 Да бъдaт предприети действията, 
съгласно доклада по т. 2.1 и дадените 
указания в заседанието.  

 
3. Доклад относно изготвяне на покани  за 
възлагане на обществени поръчки чрез пряко 
договаряне с предмети: „Ремонт на апаратура 
с марка Rohde&Schwarz“ и „Ремонт на 
апаратура с марка Аgilent“. 
 
 

 
3.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура за 
възлагане на обществена поръчка за участие 
в процедура на пряко договаряне с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка 
Rohde&Schwarz”. 
 
3.2 Да бъде изпратена покана за участие в 
процедурата до „Реа Трейдинг 2000“ ЕООД, 
съгласно приложението към решението. 
 
3.3 Решението за откриване на процедурата 
пряко договаряне да се изпрати до 
Агенцията по обществени поръчки за 
вписване в Регистъра на обществените 
поръчки. 
 
3.4 Решението и поканата за участие в 
процедурата да бъдат публикувани на 
Профила на купувача на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията. 
 
3.5 Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура за 
възлагане на обществена поръчка за участие 
в процедура на пряко договаряне с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка Аgilent ”. 
 
3.6 Да бъде изпратена покана за участие в 
процедурата до „Тест Солюшънс“ ООД, 
съгласно приложението към решението. 
 
3.7 Решението за откриване на процедурата 
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да се изпрати до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
 
3.8 Решението и поканата за участие в 
процедурата да бъдат публикувани на 
Профила на купувача на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

 
4. Доклад относно съгласуване на материали, 
касаещи проект на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за защита на 
потребителите (ЗИД на ЗЗП), предоставени 
по реда на чл. 34, ал. 1 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация. 
 

 
4.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което съгласува без забележки 
предоставените материали по реда на 
Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация относно 
проект на Закон за изменение и  допълнение 
на Закона за защита на потребителите, 
представен с писмо вх. № 03-05-
8/27.08.2019 г. на Министерството на 
икономиката. 

 
5. Доклад относно задължителни указания по 
чл. 82 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 
 

 
5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
с резултатите от работата на 
специализираната комисия, определена с 
решение № 244/21.06.2019 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията.  
 
5.2 Приема проекта на решение за даване на 
задължителни указания по чл. 82 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура, приложен към 
доклада по т. 5.1. 
 
5.3 Да се изпрати писмо до „Ай Ти Мания“ 
ЕООД и Община Перник с копие до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията с проекта на решение за 
даване на задължителни указания. 
 
5.4 Определя срок от 7 дни за „Ай Ти 
Мания“ ЕООД и Община Перник, в който 
страните имат възможност да изразят 
становище по изпратения проект на 
решение за даване на задължителни 
указания. 

 
6. Доклад относно покана за включване в 
Списък на независими консултанти и 
външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за 

 
6.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно покана за включване в Списък на 
независими консултанти и външни експерти 
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електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 
 

по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 
 
6.2 Да бъде изпратено писмо до 
компетентните министерства, ведомства, 
учреждения, общини, съсловни и други 
организации и научни институти, съгласно 
приложението към доклада по т. 6.1. 
 
6.3 Да бъде публикувано съобщение на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията, съгласно 
приложението към доклада по т. 6.1. 

 
7. Доклад относно обявяване на намерение за 
провеждане на конкурси за издаване на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна 
мрежа за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване с национален обхват. 
 

 
7.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което обявява намерение да 
проведе конкурси за издаване на две 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с 
национален обхват при използване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър, посочен в 
приложение № 1  към решението. 
 
7.2 Открива процедура за обществени 
консултации относно обявеното намерение 
по т. 7.1. 
  
7.3 Приема съобщение за причините, които 
налагат ограничението за издаване на две 
разрешения, съгласно приложение № 2 към 
решението.  
 
7.4 Съобщението по т. 7.3 да бъде 
публикувано в един национален ежедневник 
и на страницата на Комисия за регулиране 
на съобщенията в интернет.  
 
7.5 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
7.4 в национален ежедневник и на 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията в интернет, в който 
заинтересованите лица могат да подадат 
намерение за ползване на индивидуално 
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определения ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър по т. 7.1. 

 
8. Доклад относно откриване на процедура 
публично състезание по реда на Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисия за регулиране на 
съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6. 
 

 
8.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисия за регулиране на 
съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 
6”. 
 
8.2 Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 8.1. 
 
8.3 Обявлението и решението за откриване 
на процедурата да се изпратят до Агенцията 
по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 
 
8.4 Обявлението, решението за откриване на 
процедурата и документацията за участие в 
процедурата да бъдат публикувани в 
Профила на купувача на интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 
 

 

 
1. Доклад относно заявление за достъп до 
обществена информация с вх. № 16-00-
6/27.08.2019 г. 
 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя пълен достъп 
до обществена информация, поискана със 
заявление вх. № 16-00-6/27.08.2019 г., 
подадено от П. Г. Г. и П. Д. С. 
 
1.2 Информацията да бъде предоставена на 
П. Г. Г. и П. Д. С. в писмена форма – 
разпечатване на хартиен носител във 
формат А4 (две страници във формат А4 за 
всеки заявител). 
 
1.3 Мястото за предоставяне на исканата 
информация в писмена форма на хартиен 
носител е сградата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в гр. София, ул. 
„Гурко" № 6, ет. 4, стая № 403. Срокът, в 
който се осигурява достъп до исканата със 
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заявлението обществена информация е 30 
дни, считано от датата на получаване на 
решението. 
 
1.4 Исканата информация се предоставя 
поотделно на П. Г. Г. и П. Д. С. след 
представяне от всяко лице на платежен 
документ за заплатените разходи. Разходите 
по предоставяне на обществената 
информация са съгласно нормативи, 
определени с т. I.4 от Заповед № ЗМФ-1472 
от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите 
- 0,12 лв. без ДДС за една страница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
 
2. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. Константин Тилев                        ____________ 
                              (Член на КРС) 
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