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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 
заседаниетo и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ” АД 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 
Благоевград след решение на Съвета за 
електронни медии. 

1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ” АД 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 
Благоевград след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” 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 Шумен след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” 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 Шумен след решение 
на Съвета за електронни медии. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ” АД 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 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ИНВЕСТОР.БГ” АД 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 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на „МК 
СТУДИО” 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 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 

4. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„МК СТУДИО” 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 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
5. 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 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
5. 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 
Шумен след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение 
относно заявление за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на 
услугата пощенски парични преводи на 
„МАРИСТО 2009“ ЕООД“. 

 
6. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на индивидуална лицензия за 
извършване на услугата пощенски парични 
преводи на „МАРИСТО 2009“ ЕООД“. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно избор на изпълнител по 
обществена поръчка с предмет: 
„Профилактика на обекти на Комисия за 
регулиране на съобщенията” при следните  
обособени позиции: Позиция I: Обект 
„Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; 
Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: 
Обект „Леденик“; Позиция V: Обект 
„Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; 
Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция 
VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект 
„София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; 
Позиция XІ: Обект „Ботево”. 
 

 
1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което обявява следното 
класиране на участниците в публично 
състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Профилактика на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията” при следните  обособени 
позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; 
Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: 
Обект „Видин“; Позиция IV: Обект 
„Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; 
Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: 
Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект 
„София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; 
Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: 
Обект „Ботево”: 
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1.1.1. По позиция I Обект „Благоевград“: 
1.„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 1143,78 лв. без ДДС 
2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 1161,82 лв. без ДДС 
 
1.1.2. По позиция II Обект „Враца“: 
1.„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2534,40 лв. без ДДС 
2.„ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2585,00 лв. без ДДС 
 
1.1.3. По позиция III Обект „Видин“ : 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2466,20 лв. без ДДС 
2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2541,00 лв. без ДДС 
 
1.1.4. По позиция IV Обект „Леденик“: 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2266,88 лв. без ДДС 
2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2288,00 лв. без ДДС 
 
1.1.5. По позиция V Обект „Сталево“: 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 1888,48 лв. без ДДС 
2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2892,45 лв. без ДДС 
 
1.1.6. По позиция VI Обект „Варна“: 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 869,88 лв. без ДДС 
2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 913,00 лв. без ДДС 
 
1.1.7. По позиция VII Обект „София-1“: 
1. „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена 
цена в размер на 24765,95 лв. без ДДС  
2. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 25 618,99 лв. без ДДС 
 
1.1.8. По позиция VIII Обект „София-2“: 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 3629,56 лв. без ДДС  
2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 4061,20 лв. без ДДС 
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1.1.9. По позиция IX Обект „София-3“: 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2016,96 лв. без ДДС  
2. „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена 
цена в размер на 2102,10 лв. без ДДС 
3. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2137,30 лв. без ДДС 
 
1.1.10. По позиция X Обект „Бургас“: 
1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 23880,03 лв. без ДДС 
2. „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена 
цена в размер на 25484,00 лв. без ДДС 
 
1.1.11. По позиция XI Обект „Ботево“: 
1. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в 
размер на 3542,00 лв. без ДДС 
2. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 3578,30 лв. без ДДС  
 
1.2 Определя за изпълнители на обществена 
поръчка с предмет: „Профилактика на 
обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията” при следните  обособени 
позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; 
Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: 
Обект „Видин“; Позиция IV: Обект 
„Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; 
Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: 
Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект 
„София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; 
Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: 
Обект „Ботево”, по позиции, както следва: 
 
1.2.1. По позиция I Обект „Благоевград“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 1143,78 лв. без ДДС; 
 
1.2.2. По позиция II Обект „Враца“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2534,40 лв. без ДДС; 
 
1.2.3. По позиция III Обект „Видин“ : 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2466,20 лв. без ДДС; 
 
1.2.4. По позиция IV Обект „Леденик“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2266,88 лв. без ДДС; 
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1.2.5. По позиция V Обект „Сталево“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 1888,48 лв. без ДДС; 
 
1.2.6. По позиция VI Обект „Варна“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 869,88 лв. без ДДС; 
 
1.2.7. По позиция VII Обект „София-1“: 
„ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена 
цена в размер на 24 765,95 лв. без ДДС 
 
1.2.8. По позиция VIII Обект „София-2“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 3629,56 лв. без ДДС; 
 
1.2.9. По позиция IX Обект „София-3“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 2016,96 лв. без ДДС; 
 
1.2.10. По позиция X Обект „Бургас“: 
„ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 
размер на 23880,03 лв. без ДДС; 
 
1.2.11. По позиция XI Обект „Ботево“: 
„ЛИМЕС-Б“ ООД –с предложена цена в  
размер на 3542,00 лв. без ДДС. 

 
2. Доклад относно анализ за наличието и 
размера на несправедливата финансова 
тежест за „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД от 
извършване на универсалната пощенска 
услуга (УПУ) за 2018 г. 
 

 
2.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приема, че общият размер 
на нетните разходи от предоставяне на 
универсалната пощенска услуга от 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“  ЕАД за 2018 г. е в 
размер на 24 781 хил. лв.  
 
2.2 Нетните разходи по т. 2.1 представляват 
несправедлива финансова тежест от 
извършването на универсалната пощенска 
услуга в размер от 24 781 хил. лв.  
 
2.3 Решението и материалите към него да се 
представят на министъра на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията.  
 
2.4 Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 
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3. Доклад относно изпълнение на договор № 
03-08-24/17.06.2019 г. по поръчка с предмет: 
„Проверка за прилагане на системата за 
разпределение на разходите на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД (БП/задължен 
оператор) и одит на внесените документи, 
свързани с изчислението на нетните разходи 
от извършване на универсалната пощенска 
услуга за 2018 г.” 
 

3.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнение на договор № 03-08-
24/17.06.2019 г.  
 
3.2 Да бъде подписан приемо-предавателен 
протокол от представители на страните по 
договор № 03-08-24/17.06.2019 г. за 
приемане на изпълнението на договора.  
 
3.3 Да бъдат предприети действията 
съгласно посоченото в доклада по т. 3.1.  
 
3.4 Комисията единодушно приема 
решение, с което съгласува получените 
резултати от системата за разпределение на 
разходите по видове услуги на 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за 2018 г.  

 
4. Доклад относно искане за даване на 
задължителни указания по чл. 82, ал. 1 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура от 
„НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 
„ТЕЛНЕТ“ ООД. 
 

 
4.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което  приема резултатите от 
работата на специализираната комисия, 
определена с Решение № 206/27.05.2019 г. 
на Комисията за регулиране на 
съобщенията.  
 
4.2 Удължава до 04.12.2019 г. срока за 
произнасяне по отношение на т. II и III от 
искането.  
 
4.3 Отказва да даде задължителни указания 
по останалите искания, извън посочените в 
т. 4.2. 

 
5. Доклад относно даване на задължителни 
указания на Община Перник по реда на чл. 
82 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура. 
 

 
5.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно задължителни указания по чл. 82 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура.  
 
5.2 Да се приеме решение, съгласно 
допълнения проект 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 съобразно приложението към 
доклада по т. 5.1.  
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5.4 Комисията единодушно приема 
решение, с което дава следните 
задължителни указания на Кмета на 
Община Перник и на Общински съвет 
Перник, наричани по-нататък за краткост в 
решението „Община Перник“/ „Общината“: 
 
5.4.1. Да подаде в Единната информационна 
точка (ЕИТ) минимална информация в 
съответствие с чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за наличната ѝ 
физическа инфраструктура по четирите 
трасета, описани в приложението към 
искане с вх. № 12-01-1108Е/14.06.2019 г. 
(заявление №19/СЛУ-1220-(5) от 14.05.2019 
г.). на „Ай Ти Мания“ ЕООД в едномесечен 
срок от уведомяване за решението;  
 
5.4.2. Да съгласува предоставения от „Ай Ти 
Мания“ ЕООД проект на планираната 
електронна съобщителна мрежа, в която са 
отбелязани елементите и/или съоръженията 
на физическата инфраструктура - обект на 
исканите права;  
 
5.4.3. Да разгледа и да се произнесе по 
заявлението за достъп №19/СЛУ-1220 от 
15.02.2019 г. до трите трасета на „Ай Ти 
Мания“ ЕООД, ведно с проекта на 
планираната електронна съобщителна 
мрежа при отчитане на принципите на 
прозрачност и равнопоставеност;  
 
5.4.4. Да сключи договор с „Ай Ти Мания“ 
ЕООД по заявление за достъп №19/СЛУ-
1220 от 15.02.2019 г. в едномесечен срок от 
представяне на проекта на планираната 
електронна съобщителна мрежа на „Ай Ти 
Мания“ ЕООД, при условие, че за наличната 
й физическа инфраструктура не са налице 
основания за отказ по чл. 21, ал. 1 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура; 
 
5.4.5. Да възстанови „Ай Ти Мания“ ЕООД 
заплатената такса за разглеждане на 
искането за спор в размер на 450 
(четиристотин и петдесет ) лв.  
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5.4.6. Да уведоми Комисията за регулиране 
на съобщенията за изпълнение на всяко 
едно от задълженията по т. 5.4.1.-5.4.5 в 3-
дневен срок.  

 
6. Доклад относно обсъждане и приемане на 
проект за изменение и допълнение на 
Правила за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения, които 
ползват радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен. 
 

 
6.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приема проект на Решение 
за изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е 
необходимо да бъде индивидуално 
определен (обн. ДВ. бр. 47 от 2012 г., посл. 
изм. и доп. ДВ. бр. 14 от 2019 г.).  
 
6.2 Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 6.1 
да се публикува на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет. Съобщение за откриване на 
процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  
 
6.3 Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 6.1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 

 

1. Доклад относно искания от „Ай Ти Мания“ 
ЕООД за оказване на съдействие за решаване 
на спорове по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура с община Перник, 
община Ново Село, „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД/”Нуртс 
България” ЕАД и Териториално поделение 
Държавно ловно стопанство „Витошко-
Студена“. 
 

1.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което отказва да разгледа по 
същество като недопустимо искане с вх. № 
14-00-1499Е/ 01.10.2019 г. от „Ай Ти 
Мания“ ЕООД по чл.86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за оказване на 
съдействие за доброволно решаване на спор 
между „Ай Ти Мания“ ЕООД и Община 
Перник.  
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1.2 Комисията единодушно приема 
решение, с което отказва да разгледа по 
същество като недопустимо искане с вх. № 
14-00-1506Е/ 02.10.2019 г. от „Ай Ти 
Мания“ ЕООД по чл.86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за оказване на 
съдействие за доброволно решаване на спор 
между „Ай Ти Мания“ ЕООД от една страна 
и „Българска телекомуникационна 
компания“ ЕАД (БТК) и „Нуртс България” 
ЕАД от друга страна.  
 
1.3 Комисията единодушно приема 
решение, с което определя специализирана 
комисия в състав, съгласно приложението 
към решението. 
 
1.3.1 Специализираната комисия по т. 1.3 да 
проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура във връзка с 
постъпило с писмо с вх. № 14-00-
1507Е/02.10.2019 г. от „Ай Ти Мания“ 
ЕООД.  
 
1.4 Комисията единодушно приема 
решение, с което отказва да разгледа по 
същество като недопустимо искане с вх. № 
12-01-2779Е/ 03.10.2019 г. от „Ай Ти 
Мания“ ЕООД по чл. 86 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура за оказване на 
съдействие за доброволно решаване на спор 
между „Ай Ти Мания“ ЕООД и 
Териториално поделение Държавно ловно 
стопанство „Витошко-Студена“ при 
Министерство на земеделието и храните.  

 
2. Доклад относно въпросник от 
Европейската комисия. 
 

 
2.1 Комисията единодушно одобрява доклад 
относно въпросник от Европейската 
комисия.  
 
2.2 Да се предприемат действията, 
предложени в доклада по т. 2.1.  
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3. Доклад относно разглеждане, оценка и 
класиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет „Техническо обслужване 
на антенни мачти на мобилни станции за 
радиомониторинг“. 
 

3. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно разглеждане, 
оценка и класиране на постъпили оферти, с 
оглед сключване на договор с предмет: 
„Техническо обслужване на антенни мачти 
на мобилни станции за радиомониторинг“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                           ___________ 
                                               (Зам.-председател на КРС) 
 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
5. Константин Тилев                        ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколирал:     _________ 

                                                                                                         (Камелия Георгиева) 
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