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Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. 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 ОБЩИНА 
КАЙНАРДЖА. 
 

 
1. 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 
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА. 
 

 
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 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 
 

 
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 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” 
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 
„В и К” ООД. 
 

 
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 „В и К” ООД. 
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4. 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 
"ДЕЙЗИ" ЕООД. 
 

4. 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 "ДЕЙЗИ" ЕООД. 
 

 
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 
„АГРОПОЛИХИМ“ АД. 
 

 
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 
„АГРОПОЛИХИМ“ АД. 
 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение и допълнение на разрешение на 
„НЕТФИНИТИ“ ЕАД. 
 

 
6. Комисията единодушно приема за 
изменение и допълнение на разрешение на 
„НЕТФИНИТИ“ ЕАД. 
 

 
7. 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. 
 

 
7. 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. 
 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешениe 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  „БЕРКК-М“ ЕООД. 
 
 
 
 
 
 

 
8. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието на разрешениe 
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  „БЕРКК-М“ ЕООД. 
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9. Обсъждане и приемане на решение за 
прехвърляне на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от  ЕТ „СТОЙЧО 
РАКШИЕВ“  на „ЕЛИДАРС“ ЕООД. 

9. Комисията единодушно приема решение 
за прехвърляне на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър от  ЕТ 
„СТОЙЧО РАКШИЕВ“  на „ЕЛИДАРС“ 
ЕООД. 

 
 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 

1. Доклад относно изготвяне на документация 
за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Проверка на Системата за 
определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
ЕАД за 2018 финансова година”. 

 

1.1 Комисията единодушно oдобрява 
доклад относно обява за събиране на 
оферти по поръчка с предмет: „Проверка на 
Системата за определяне на разходите на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД за 2018 финансова 
година”.  

1.1.1 Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача в интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията и на Портала за обществени 
поръчки.  

1.1.2 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”. 

 

2. Доклад относно приемане на проект за 
постановление на Министерския съвет за 
приемане на Методика за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга и за 
определяне на критерии за наличие на 
несправедлива финансова тежест. 

 

 

2.1 Комисията единодушно приема 
решение, с което приключва обществено 
обсъждане на проект на Постановление за 
приемане на Методика за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга и за 
определяне на критерии за наличие на 
несправедлива финансова тежест, в което 
не са постъпили становища на 
заинтересовани лица. 

2.1.1 Приема проект на Постановление за 
приемане на Методика за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга  и за 
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определяне на критерии за наличие на 
несправедлива финансова тежест. 

 

2.1.2 Проектът по т. 2.1.1, заедно с всички 
документи към него да бъде изпратен за 
съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 

 

3. Доклад относно изготвяне на документация 
за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Технологична оценка на 
Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър за граждански 
нужди”. 

 

 

 

 

 

3.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обява за събиране на 
оферти по поръчка с предмет: 
„Технологична оценка на националната 
система за мониторинг на радиочестотния 
спектър за граждански нужди”.  

3.1.1 Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача в интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съорщенията и на Портала за обществени 
поръчки. 

3.1.2 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена”. 

 

4. Доклад относно международна 
координация на радиочестотни назначения и 
зони. 

 

4. Точката се отлага. 

 

5. Доклад относно изпълнение на Решение 
(ЕС) 2017/899 и на Директива (ЕС) 2018/1972. 

 

 

5.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно изпълнение на Решение 
(ЕС) 2017/899 и на Директива (ЕС) 
2018/1972. 
 
5.1.1 Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 5.1. 

 

6. Доклад относно изготвяне на документация 
за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Предоставяне на обществени 

 

6.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно обява за събиране на 
оферти по поръчка с предмет: 



 

Протокол № 12 от 19 март 2020 г. 6 

телефонни услуги при следните обособени 
позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне 
на фиксирана телефонна услуга за нуждите 
на Комисия за регулиране на съобщенията; 
Обособена позиция 2: Предоставяне на 
мобилни телефонни услуги за нуждите на 
Комисия за регулиране на съобщенията”. 

„Предоставяне на обществени телефонни 
услуги при следните обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Предоставяне на 
фиксирана телефонна услуга за нуждите на 
Комисия за регулиране на съобщенията; 
Обособена позиция 2: Предоставяне на 
мобилни телефонни услуги за нуждите на 
Комисия за регулиране на съобщенията”. 

6.1.1 Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача в интернет 
страницата на Комисия за регулиране на 
съобщенията и на Портала за обществени 
поръчки. 

6.1.2 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „Икономически най-изгодна 
оферта”. 

7. Доклад относно прекратяване на процедура 
по оказване на съдействие за доброволно 
решаване на спор между „Ай Ти Мания“ 
ЕООД и „Спортист-Скала“ ЕООД. 

 

 

7.1 Комисията единодушно одобрява 
доклад относно прекратяване на процедура 
по оказване на съдействие за доброволно 
решаване на спор между „Ай Ти Мания“ 
ЕООД и „Спортист-Скала“ ЕООД.  
 
7.1.1 Да се изпрати писмо до „АЙ ТИ 
МАНИЯ“ ЕООД с копие до „Спортист-
Скала“ ЕООД и Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 7.1. 

 

8. Доклад относно изготвяне на документация 
за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Извънгаранционна 
поддръжка на информационна система 
„Лицензиране и регистри” и портал за 
електронни административни услуги на 
Комисия за регулиране на съобщенията”. 

 

 

 

 

8.1 Комисията единодушно одобрява обява 
за събиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: „Извънгаранционна 
поддръжка на информационна система 
„Лицензиране и регистри” и портал за 
електронни административни услуги на 
Комисия за регулиране на съобщенията”. 

8.1.1 Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на Комисия за 
регулиране на съобщенията в интернет и на 
Портала за обществени поръчки.         
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8.1.2 Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска предложена цена”. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ  

 

1. Доклад относно изготвяне на документация 
за възлагане на обществена поръчка чрез 
пряко договаряне с предмет: „Ремонт на 
апаратура с марка Аgilent“. 

 

  

1.1 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 
Аgilent ”. 

1.1.1 Одобрява покана за участие в 
процедура пряко договаряне  с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка Аgilent ”. 

1.1.2 Поканата да бъде отправена до „Тест 
Солюшънс“ ООД. 

1.1.3 Решението за откриване на 
процедурата да се изпрати до Агенцията по 
обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки и да 
бъде публикувано в Профила на купувача 
на интернет страницата на Комисия за 
регулиране на съобщенията. 

 

2. Доклад относно реализираните участия в 
международни прояви на служители от 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
месеците януари и февруари 2020 г. 

 

2. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно реализираните 
участия в международни прояви в периода 
януари - февруари 2020 г. 
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3. Доклад относно прилагане на чл. 35 от 
ПМС № 381/30.12.2019 год. за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България 
за 2020 год. и чл. 40, ал. 1 от Закона за 
държавния служител. 

3. Точката не се приема. 

 

ПОДПИСИ: 

 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Кристина Хитрова  ____________ 
                          (Зам -председател на КРС) 

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

Протоколирал: _________ 
(Камелия Иванова) 
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