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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 

заседанието. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   

  

 

РАЗДЕЛ А 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

прекратяване действието 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 „АГЕНЦИЯ 

ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5” ООД. 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за прекратяване действието 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 

„АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ 

СГ-5” ООД. 

 

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 “ЮСК 

БУЛ” ЕООД. 

 

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 “ЮСК 

БУЛ” ЕООД. 

 

3. 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. 

 

3. 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. 
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4. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ” 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 Ловеч след решение на 

Съвета за електронни медии. 

4. Комисията единодушно приема решение 

за изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ” 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 Ловеч след решение на 

Съвета за електронни медии. 

 

 

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-

37/11.11.2019 г. от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 

ЕАД. 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което утвърждава изменение на 

работните дни, в които се предоставя 

универсалната пощенска услуга, в с. 

Стърница, община Баните, област Смолян.  

1.1.1. Утвърждава изменение на работните 

дни, в които се предоставя универсалната 

пощенска услуга, в населените места с. 

Лобош, с. Чепино, с. Косача, с. Светля, с. 

Слатино и с. Ракиловци, община 

Ковачевци, област Перник. 

 

2. Доклад относно изготвяне на проект за 

изменение на Методика за изчисляване на 

нетните разходи от извършване на 

универсалната пощенска услуга във връзка с 

измененията на Закона за пощенските услуги 

(обн. ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г.). 

 

 

2.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно изготвяне на проект за 

изменение на Методика за изчисляване на 

нетните разходи от извършване на 

универсалната пощенска услуга във връзка 

с измененията на Закона за пощенските 

услуги (обн. ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г.). 

 

2.1.1. Частичната предварителна оценка на 

проект на постановление на Министерски 

съвет за приемане на Методика за 

изчисляване на нетните разходи от 

извършване на универсалната пощенска 

услуга във връзка с измененията на Закона 

за пощенските услуги да бъде изпратена за 

съгласуване от дирекция „Модернизация на 

администрацията” на Министерски съвет. 

 

 

3. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-

2961/05.11.2019 г. от Национално сдружение 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо с вх. № 12-01-
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на кабелни оператори „Клуб 2000“. 2961/05.11.2019 г. от Национално 

сдружение на кабелни оператори „Клуб 

2000“. 

 

3.1.1. Да се изпрати писмо до Националното 

сдружение на кабелни оператори „Клуб 

2000“, съгласно приложението към доклада 

по т. 3.1. 

 

 

4. Доклад относно постъпило искане от „АЙ 

ТИ МАНИЯ“ ЕООД за оказване на 

съдействие за разрешаване на спор по чл. 86 

от Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура. 

 

 

4.1. Комисията единодушно приема 

решение, с което определя специализирана 

комисия в състав, съгласно Приложението 

към решението. 

 

4.1.1. Специализираната комисия по т. 4.1. 

да проведе процедурата по чл. 86, ал. 3 от 

Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура във 

връзка с постъпило писмо вх. № 14-00-

1806Е/02.12.2019 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ 

ЕООД. 

 

 

5. Доклад относно писмо от „СПИДИ“ АД 

във връзка с тълкуване на разпоредби от 

Закона за пощенските услуги. 

 

 

5.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо от „Спиди“ АД във 

връзка с тълкуване на разпоредби от Закона 

за пощенските услуги. 

 

5.2. Да се изпрати писмото, към доклада по 

т.5.1., до Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, за съгласуване. 

 

 

6. Доклад относно искане за даване на 

задължителни указания на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 

 

6.1. Комисията единодушно приема 

резултатите от работата на 

специализираната комисия, определена с 

Решения № 317/15.08.2019 г. на Комисията 

за регулиране на съобщенията. 

 

6.2. Дава задължителни указания на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД да 

измени Общите условия на договорите за 

достъп до и ползване на елементи от 

електроразпределителната мрежа на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД от 

оператори на електронни съобщителни 

мрежи, както следва: 
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6.2.1. да измени т. 8.4.1 от Общите 

условия, като я приведе в 

съответсвтие с чл. 3, ал. 1 от 

Наредбата за правилата и нормите за 

проектиране, разполагане и демонтаж 

на електронни съобщителни мрежи и 

да отрази промяната във всички други 

относими текстове на Общите 

условия; 

 

6.2.2. да заличи т. 1-7 от „Изисквания 

към проектната и екзекутивната 

документация, изпитвания“ от 

Приложение 1 „Технически параметри 

на аксесоари и носеща арматура“ на 

Техническите условия на 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ 

ЕАД, както и да заличи последното 

изречение на т. 6.1.2 от Техническите 

условия; 

 

6.2.3. да заличи т. 6.2.1 от 

Техническите условия, касаещ 

кабелно-въздушния преход; 

 

6.2.4. да премахне ограничението за 

брой елементи разположени на стълб, 

като направи необходимите промени в 

т. 6.7.6 от Техническите условия и 

Приложение 2 към тях, както и на 

всички други относими места в 

Общите условия. 

 

6.3.Задължава „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЮГ“ ЕАД в 15-дневен срок, считано от 

уведомяване за решението, да публикува на 

официалната си страница в интернет Общи 

условия, изменени съобразно указанията в 

т.6.2. Задължава 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД да 

уведоми Комисията за регулиране на 

съобщенията за публикуваните изменения в 

тридневен срок от публикацията. 

 

6.4. Удължава до 08.02.2020 г. срока за 

произнасяне по отношение на исканията 

относно „Цени и механизъм за 

ценообразуване“ (стр. 8-10 от искане вх. № 

12-01-1838/08.08.2019 г.). 
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6.5. Отказва да даде задължителни указания 

по останалите искания, извън посочените в 

т. 6.2 и т. 6.4. 

 

 

7. Доклад относно приемане на проекти на 

изменение на действащите Нормативи за 

качеството на универсалната пощенска 

услуга и ефикасността на обслужване и на 

Нормативи за определяне гъстотата на 

точките за достъп до пощенската мрежа на 

пощенския оператор със задължение за 

извършване на универсалната пощенска 

услуга. 

 

7.1. Комисията одобрява доклад относно 

приемане на проекти на изменение на 

действащите Нормативи за качеството на 

универсалната пощенска услуга и 

ефикасността на обслужване и на 

Нормативи за определяне гъстотата на 

точките за достъп до пощенската мрежа на 

пощенския оператор със задължение за 

извършване на универсалната пощенска 

услуга. 

 

7.1.1. Частичната предварителна оценка на 

въздействието на проект на постановление 

на Министерски съвет за изменение и 

допълнение на Нормативи за определяне 

гъстотата на точките за достъп до 

пощенската мрежа на пощенския оператор 

със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга да бъде 

изпратена за съгласуване от дирекция 

„Модернизация на администрацията” на 

Министерски съвет. 

 

7.2. Комисията приема проект на решение 

за изменение и допълнение на Нормативите 

за качество на универсалната пощенска 

услуга и ефикасността на обслужване.  

 

7.2.1. Открива процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 7.2. Проектът по 

т. 7.2. 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.  
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7.2.2. Определя 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проекта по т. 7.2. в 

национален ежедневник, в който 

заинтересованите лица могат да представят 

писмени становища по изготвения проект. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

1. Иван Димитров                           ___________ 

                                               (Председател на КРС) 

 

2. Никола Колев                               ____________ 

                          (Зам. Председател на КРС) 

 

3. Илия Христозов                            ____________, о.м. по т. Б7 

                              (Член на КРС) 

 

4. Доц. д-р Ирина Романска             ________  
                                                                    (Член на КРС)  (съгласно чл.10, ал.2 от Устройствения

 правилник на КРС и на нейната администрация) 

 

5. Константин Тилев                       ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 

 

 

Протоколирали: _________ 

(Камелия Иванова)   

________ 

(Антония Попова) 


