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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 решениe 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 
„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД. 
 

 
1. 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 „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД. 
 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на временно разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С 
ГРАДУШКИТЕ“. 
 

 
2. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА 
С ГРАДУШКИТЕ“. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД.  
 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение 
относно изпълнение на раздел А, т. III, 2 и 
раздел Б, т. 5 от Процедурата за издаване на 
акт за установяване на публично държавно 
вземане и изпълнение на влезли в сила актове 
за публично държавно вземане и влезли в 
сила наказателни постановления. 
 

 
4. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно изпълнение на раздел А, т. III, 2 и 
раздел Б, т. 5 от Процедурата за издаване на 
акт за установяване на публично държавно 
вземане и изпълнение на влезли в сила 
актове за публично държавно вземане и 
влезли в сила наказателни постановления. 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно изменение и допълнение 
на Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения след 
обществено обсъждане, открито с Решение № 
405/31.10.2019 г. на Комисия за регулиране 
на съобщенията. 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
резултатите от проведеното обществено 
обсъждане на проект на решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения, 
съгласно приложението към решението. 
 
1.1.1. Постъпилите становища, приетите 
предложения, местата и текстовете, в които 
са отразени приетите предложения и 
мотивите за неприетите предложения да се 
публикуват на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет. 
 
1.2. Комисията единодушно приема 
окончателно решение за изменение и 
допълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни 
съобщения. 
 
1.2.1. Решението по т. 1.2. да бъде 
изпратено за обнародване в официален 
раздел на „Държавен вестник”. 
 

 
2. Доклад относно Проект на регламент за 
изпълнение на Европейската комисия, 
определящ характеристиките на точките за 
безжичен достъп с малък обхват по чл. 57, 
пар. 2 от Директива (ЕС) 2018/1972. 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Проект на регламент за 
изпълнение на Европейската комисия, 
определящ характеристиките на точките за 
безжичен достъп с малък обхват по чл. 57, 
пар. 2 от Директива (ЕС) 2018/1972. 
 
2.1.1. Да бъде изпратено писмо до 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията, съгласно приложението към 
доклада по т. 2.1. 
 

 
3. Доклад относно постъпили технически 
характеристики от „РТЕ НЕТ” ООД във 
връзка с влязло в сила решение на Съвета за 
електронни медии за издаване на лицензия 
след проведен конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията и издаване на 
разрешение за територията на град Дупница. 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно постъпили технически 
характеристики от „РТЕ НЕТ” ООД във 
връзка с влязло в сила решение на Съвета за 
електронни медии за издаване на лицензия 
след проведен конкурс по реда на Закона за 
радиото и телевизията и издаване на 
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разрешение за територията на град 
Дупница. 
 
3.1.1. До Съвета за електронни медии да 
бъдат изпратени документите, приложени 
към доклада по т. 3.1. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

 
1. 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. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно прилагане на чл. 35 от ПМС 
№ 381/30.12.2019 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България 
за 2020 г. и чл. 40, ал. 1 от Закона за 
държавния служител. 
 
1.1.1. Да бъдат предприети действията 
съгласно предложенията в доклада по т. 1.1. 
 

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

 
2.1.  Комисията единодушно приема 
решетие, с което открива открита 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на 
измервателна апаратура при следните 
обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 
измервателна апаратура за станция за 
радиомониторинг от Националната система 
за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка 
на спектрални анализатори“. 
 
2.1.1. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
откритата процедура с предмет по т. 2.1. 

 
2.1.2. Обявлението да се изпрати за 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз. Обявлението и 
решението за откриване на процедурата да 
се изпратят до Агенцията по обществени 
поръчки за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. 
 
2.1.3. Обявлението, решението за 
откриване на процедурата и 
документацията за участие в процедурата 
да бъдат публикувани в Профила на 
купувача на интернет страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
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3. Доклад относно заявление с вх. № 10-00-
8Е/28.01.2020 г. и писма с № 10-00-
8Е/13.02.2020 г. и вх. № 10-00-
8Е/24.03.2020 г. от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба. 

3. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД. 
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