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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 
заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за 
прекратяване действието на разрешения 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 „ФОКУС-НУНТИ“ ООД. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за прекратяване действието на 5 бр. 
разрешения 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 
„ФОКУС-НУНТИ“ ООД. 

 
2. 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 „ЛЕЯРО 
КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН 
КОМПЛЕКС” EООД. 

 
2. 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 „ЛЕЯРО 
КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН 
КОМПЛЕКС” EООД. 
 

 
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 
„ЕЛМА” 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 „ЕЛМА” ООД. 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 

 
1. Доклад относно предложение за промяна 
на цената на универсалната пощенска услуга, 
предоставяна от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД. 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което съгласува цените на 
услугите, включени в универсалната 
пощенска услуга, предоставяни от 
„Български пощи” ЕАД, съгласно 
Приложението към решението. 

1.2. Разпорежда предварително изпълнение 
на решението. 

 
2. Доклад относно осигуряване на 
радиочестотен спектър за широколентови 
мрежи за нуждите на обществената 
безопасност, защита на населението и 
реакция при бедствия. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно осигуряване на 
радиочестотен спектър за широколентови 
мрежи за нуждите на обществената 
безопасност, защита на населението и 
реакция при бедствия. 

2.2. Да бъде изпратено писмо до 
Министерство на вътрешните работи, 
приложено към доклада по т. 2.1. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. Доклад относно избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на 
измервателна апаратура за станции за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка 
на спектрални анализатори. 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което обявява следното 
класиране на участниците в открита 
процедура с предмет: „Доставка на 
измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: „Доставка 
на измервателна апаратура за станции за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг“; Позиция 2: „Доставка 
на спектрални анализатори“: 
 
1.1.1. По Позиция 1:  
„СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  с 
предложена цена в размер на 999 890.00 
(деветстотин деветдесет и девет хиляди 
осемстотин и деветдесет) лева без ДДС и 1 
199 868.00 (един милион сто деветдесет и 
девет хиляди осемстотин шестдесет и осем) 
лева с ДДС. 
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1.1.2. По Позиция 2: 
 
1.1.2.1. „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД  с 
предложена цена в размер на 119 910.00 
(сто и деветнадесет хиляди деветстотин и 
десет) лева без ДДС и 143 892.00 (сто 
четиридесет и три хиляди осемстотин 
деветдесет и два) лева с ДДС; 
 
1.1.2.2. „ТЕСТКОМ ЕЛКО“ ООД с 
предложена цена в размер на 129 999.00 
(сто двадесет и девет хиляди деветстотин 
деветдесет и девет) лева без ДДС и 155 
998.80 (сто петдесет и пет хиляди 
деветстотин деветдесет и осем лева и 
осемдесет стотинки) лева с ДДС; 
 
1.1.2.3. ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД с 
предложена цена в размер на 136 068.00 
(сто тридесет и шест хиляди и шестдесет и 
осем) лева без ДДС и 163 281.60 (сто 
шестдесет и три хиляди двеста осемдесет и 
един лева и шестдесет стотинки) лева с 
ДДС. 
 
1.2. Определя „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ 
АД за изпълнител по Позиция 1 и по 
Позиция 2 в открита процедура с предмет: 
„Доставка на измервателна апаратура при 
следните обособени позиции: Позиция 1: 
„Доставка на измервателна апаратура за 
станции за радиомониторинг от 
Националната система за 
радиомониторинг“; Позиция 2: „Доставка 
на спектрални анализатори“. 
 

 
2. Доклад относно участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията в 47-та Генерална 
асамблея на IRG и 40-то пленарно заседание 
на Съвета на регулаторите на BEREC и 
пленарно заседание на Управителния съвет 
на Службата на BEREC. 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно участие на Комисия за 
регулиране на съобщенията в 47-та 
Генерална асамблея на IRG и 40-то 
пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на BEREC и пленарно 
заседание на Управителния съвет на 
Службата на BEREC. 
 
2.2. Одобрява позицията на Комисията за 
регулиране на съобщенията за участие в 47-
та Генерална асамблея на IRG, 40-то 
пленарно заседание на Съвета на 
регулаторите на BEREC и пленарно 
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заседание на Управителния съвет на 
Службата на BEREC. 
 

 
3. Доклад относно справка за предстоящите 
международни прояви в периода м. октомври 
– м. декември 2019 г. 
 

 
3. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно предстоящи 
международни прояви. 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                               ____________ 
 
                          (Зам. Председател на КРС) 

3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Константин Тилев                       ____________ 
                                                              (Член на КРС) 
 
 
 
 
 
 

Протоколирал: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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