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Г-н Никола Колев – За Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред и допълнителната точка. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието и допълнителната точка да бъде включена за разглеждане. 
 
 
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 чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка“ на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение 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 
„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„ЕКСТАЗ” 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 
Стара Загора след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„ЕКСТАЗ” 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 
Стара Загора след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 

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

 
1. Комисията единодушно приема решение, 
с което отказва да одобри включването на 
курортен комплекс „Вили Костенец“ в 
Списъка на населени места и селищни 
образувания, намиращи се в 
труднодостъпни райони. 
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2. Доклад относно писмо вх. № 12-01-
1636/21.09.2018 г. от „БАЛКАНСАТ” ЕООД. 
 

2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 12-01-
1636/21.09.2018 г. от „Балкансат” ЕООД. 

2.2. Да се изпрати писмо до „Балкансат“ 
ЕООД с копие до Министерството на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, съгласно приложението 
към доклада по т. 2.1. 
 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-
3021/02.10.2018 г. от „ДАРИК РАДИО” АД. 
 

 
3. Комисията единодушно приема решение, 
с което поправя очевидна фактическа 
грешка, допусната в разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България, 
издадено на „ДАРИК РАДИО“ АД, като 
Приложение № 1 „Технически параметри 
на електронната съобщителна мрежа“ към 
разрешението се изменя съгласно 
приложението към решението. 

 
 
4. Доклад относно писмо вх. № 04-09-
46/03.10.2018 г. от Съвета за електронни 
медии. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо вх. № 04-09-
46/03.10.2018 г. от Съвета за електронни 
медии. 
 
4.2. Да се изпрати писмо до министъра на 
културата, съгласно приложението към 
доклада по т. 4.1. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

 

 
1. Доклад относно прекратяване на 
обществена поръчка с предмет: "Измерване 
на времето за пренасяне „от край до край” на 
единични вътрешни пощенски пратки с и без 
предимство и на пощенски колети в мрежата 
на оператора със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга през 2019 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което прекратява процедура 
публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Измерване 
на времето за пренасяне „от край до край” 
на единични вътрешни пощенски пратки с и 
без предимство и на пощенски колети в 
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г." 
 

мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2019 г”. 
 
1.2. Да се публикува информация за 
прекратената процедура на интернет 
страницата на КРС в раздел „Профил на 
купувача” и до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
 
1.3. Електронната преписка в „Профила на 
купувача” по обществена поръчка с 
предмет: „Измерване на времето за 
пренасяне „от край до край” на единични 
вътрешни пощенски пратки с и без 
предимство и на пощенски колети в 
мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2019 г.” е както следва: 
http://www.crc.bg/section.php?id=2554&lang=
bg. 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Никола Колев                               ____________ 
                                    (За Председател на КРС) 
 
2. Андреана Атанасова                     ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
3. доц. д-р Ирина Романска            ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 

4. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 

 
 
 
 
 
Протоколирал: _________ 

                                                                                                         (Антония Попова) 
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