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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 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 
„АГРО ЦАР ПЕТРОВО” 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 „АГРО ЦАР ПЕТРОВО” АД. 
 

 
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 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на 
„СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА” ЕООД. 
 

 
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 подвижна радиослужба – PMR, издадено 
на „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА” ЕООД. 

 
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 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН 
СЪЮЗ”. 

 
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 СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ 
ФУТБОЛЕН СЪЮЗ”. 
 

 
4. 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 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение и допълнение на разрешение 
за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
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неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка 
към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 
Русе след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
5. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 
Русе след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно „Двадесет и пето 
регулярно събиране на данни за 
международния роуминг и второ събиране на 
данни за регулираните комуникации в 
рамките на Европейското икономическо 
пространство“. 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД и „КУЛБОКС“ АД да предоставят 
информация, съгласно приложения към 
решението въпросник. 
 
1.1.1. Попълненият въпросник следва да 
бъде предоставен на комисията по 
електронен път в срок до 7 май 2020 г.  
 
1.1.2. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 
1.2. Комисията единодушно приема 
решение, с което „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД, да предоставят информация, съгласно 
приложения към решението въпросник. 
 
1.2.1.  Попълненият въпросник следва да 
бъде предоставен на комисията по 
електронен път в срок до 7 май 2020 г.  

 
1.2.2. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
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2. Доклад относно „Съвместно проучване на 
ОЕРЕС и Европейската комисия относно 
международния роуминг“. 
 

2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД  и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД да предоставят информация като 
попълнят въпросника на интернет адрес 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey_
MNO_2020. 
 
2.1.1. Въпросникът по т. 2.1. следва да се 
попълни в срок до 24 април 2020 г. 
 
2.1.2. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
3. Доклад относно внесено намерение за 
кандидатстване за компенсация на 
несправедливата финансова тежест от 
извършване на универсалната пощенска 
услуга за 2019 г. 
 
 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
становище относно внесен референтен 
сценарий за изчисляване на нетните 
разходи от извършване на универсалната 
пощенска услуга през 2019 г. от 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, съгласно 
приложението към решението. 
 
3.1.1. Референтният сценарий по т. 3.1. е 
достоверен и приложим на практика. 
 

 
4. Доклад относно предложение за промени в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, изготвен от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД. 

 
4. Комисията единодушно приема решение, 
с което утвърждава изменение на работните 
дни, в които се предоставя универсалната 
пощенска услуга, в населените места с. 
Одраница, с. Беренде, с. Мурено, с. Падине, 
с. Горна Врабча, с. Блатешница, с. 
Жабляно, с. Пещера, с. Калотинци, с. Враня 
стена, с. Раянци, с. Смиров дол, с. Долна 
Врабча, с. Горна Глоговица, община Земен, 
област Перник. 
 

 
5. Доклад относно приемане на проект на 
изменение и допълнение на действащите 
Нормативи за качеството на универсалната 
пощенска услуга и ефикасността на 
обслужване. 

 
5.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приема резултатите от 
проведеното обществено обсъждане на 
проект на решение за изменение и 
допълнение на Нормативите за качество на 
универсалната пощенска услуга и 
ефикасността на обслужване. 
 
5.1.1. Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения и 
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мотивите за неприетите предложения да се 
публикуват на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет. 
 
5.2. Комисията единодушно приема 
окончателно решение за изменение и 
допълнение на Нормативите за качество на 
универсалната пощенска услуга и 
ефикасността на обслужване. 
 
5.2.1. Решението по т. 5.2. да бъде 
изпратено за обнародване в официален 
раздел на „Държавен вестник”. 
 

 
6. Доклад относно искания на „Ин Трейд 87“ 
ЕООД и „ТЕРЗИЕВ-2004“ ЕООД за 
съдействие по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за доброволно 
решаване на спорове с 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 

 
6.1. Комисията единодушно приема решене, 
с което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно Приложението към 
решението. 
 
6.1.1. Специализираната комисия по т. 6.1. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило искане вх. № 12-03-
30/01.04.2020 г. от „Ин Трейд 87“ ЕООД. 
 
6.2. Комисията единодушно према решение, 
с което определя специализирана комисия в 
състав, съгласно Приложението към 
решението. 
 
6.2.1. Специализираната комисия по т. 6.2. 
да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура във 
връзка с постъпило искане  вх. № 12-03-
32Е/03.04.2020 г. от „ТЕРЗИЕВ-2004“ 
ЕООД. 
 

 
7. Доклад относно приключила процедура за 
обществено обсъждане на проект на решение 
за изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от радиослужба 
радиоразпръскване и съоръженията, свързани 
с тях. 

 
7.1. Комисията единодушно приема 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на проект на решение за 
изменение и допълнение на Техническите 
изисквания за работа на електронни 
съобщителни мрежи от радиослужба 
радиоразпръскване и съоръженията, 
свързани с тях, съгласно приложението към 
решението. 
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7.1.1. Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения и 
мотивите за неприетите предложения да 
бъдат публикувани на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет. 
 
7.2. Комисията единодушно приема 
окончателно решение за изменение и 
допълнение на Техническите изисквания за 
работа на електронни съобщителни мрежи 
от радиослужба радиоразпръскване и 
съоръженията, свързани с тях. 
 
7.2.1. Решението по т. 7.2. да бъде 
изпратено за обнародване в официалния 
раздел на „Държавен вестник”. 
 

 
8. Доклад относно контролната дейност на 
Главна дирекция "Мониторинг и контрол на 
съобщенията". 

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