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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 
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. 
 

 
1. 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. 

 
2. 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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
EAД. 

 
2. 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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 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 Благоевград след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
3. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
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територията на град Благоевград след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за 
издаване на разрешение на „ФОКУС – 
НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона 
за радиото и телевизията за територията на 
град Пещера. 
 

 
4. Комисията единодушно приема решение 
за издаване на разрешение на „ФОКУС – 
НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Пещера. 

 
5. 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 „ЕВРОПА 
1” ООД. 
 

 
5. 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 „ЕВРОПА 
1” ООД. 

 
6. 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 
„ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ” ЕООД. 
 

 
6. 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 „ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ” ЕООД. 
 

 
7. 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 
„АГРОСПЕКТЪР“ ООД. 
 

 
7. 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 
„АГРОСПЕКТЪР“ ООД. 

 
8. 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 

 
8. 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 
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СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ”. 
 

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН 
СПОРТ”. 
 

 
9. 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 
"МГ-СИГУРНОСТ" ООД. 
 
 

 
9. 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 "МГ-СИГУРНОСТ" ООД. 

 
10. 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 
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. 

 
10. 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 Изпълнителна агенция „Борба с 
градушките“. 
 

 
11. 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 
„СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ” ООД. 
 

 
11. 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 „СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ” ООД. 

 
12. 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 
"3 С СОТ БУРГАС” ООД. 

 
12. 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 "3 С СОТ БУРГАС” ООД. 

 
13. Обсъждане и приемане на решениe за 
отказ за издаване на разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс 

 
13. Комисията единодушно приема решение 
за отказ за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
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- радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди 
чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR на “ЕВРО 
ВАРНА” ЕООД. 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез електронна 
съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR на “ЕВРО ВАРНА” 
ЕООД. 
 

 
14. Обсъждане и приемане на решениe 
относно заявление и технически 
характеристики с вх. № 18-00-97/12.09.2019 г. 
от „АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД. 
 

 
14. Комисията единодушно приема решение 
относно заявление и технически 
характеристики с вх. № 18-00-97/12.09.2019 
г. от „АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД. 

 
15. Обсъждане и приемане на решение 
относно представени за съгласуване Общи 
условия на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС” ЕООД за приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки на 
територията на град София, Република 
България и международни куриерски услуги. 
 

 
15. Комисията единодушно приема решение 
относно представени за съгласуване Общи 
условия на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС” ЕООД за приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки 
на територията на град София, Република 
България и международни куриерски 
услуги. 
 

 
16. Обсъждане и приемане на решения за 
откриване на процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 

 
16. Комисията единодушно приема  
решения за откриване на процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
на следните предприятия: 
 
1. „БЪЛГАРИЯ – 2000” ЕООД; 
2. „СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ“ ЕООД. 
 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно проект на постановление 
за изменение и допълнение на Тарифа за 
таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по Закона за 
електронните съобщения. 

 
1.1. Комисията единодушно приема проект 
на Постановление за изменение и 
допълнение на Тарифа за таксите, които се 
събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните 
съобщения, приета с постановление № 374 
на Министерския съвет от 29.12.2011 г. 
(обн. ДВ, бр. 107 от 2011 г), ведно с 
постъпилите становища по реда на чл. 34 от 
УПМСНА. 
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1.1.1. Проектът по т. 1.1., заедно с 
приложените към него документи, съгласно 
разпоредбата на чл. 35 от УПМСНА, да 
бъде изпратен за внасяне за разглеждане и 
приемане на заседание на Министерския 
съвет. 

 
2. Доклад относно предложение на 
„Български пощи” ЕАД за закриване на 
пощенски станции 8142 Бургаски минерални 
бани и 8104 Нефтохим Бургас. 

 
2. Комисията единодушно приема решение, 
с което: 
1. Одобрява закриването на пощенска 
станция 8124 Бургаски минерални бани. 
2. Одобрява закриването на пощенска 
станция 8104 Нефтохим Бургас. 
 

 
3. Доклад относно двадесет и четвърто 
регулярно събиране на данни за 
международния роуминг. 

 
3.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което задължава „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД и „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да предоставят пълна и 
точна информация с попълването на 
приложения към решението въпросник 
относно двадесет и четвъртото регулярно 
събиране на данни за международния 
роуминг. 
 
3.1.1. Попълненият въпросник следва да 
бъде предоставен на комисията по 
електронен път в срок до 11 ноември 2019 г. 
 
3.1.2. Разпорежда предварително 
изпълнение на решението. 
 

 
4. Доклад относно резултати от проверката и 
анализа на докладите за оценяване на 
съответствието, предоставени от 
„ИНФОНОТАРИ“ ЕАД. 
 

 
4.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно резултати от проверката и 
анализа на докладите за оценяване на 
съответствието, предоставени от 
„ИНФОНОТАРИ“ ЕАД. 
 
4.1.1. Да се изпрати писмо до 
„ИНФОНОТАРИ“ ЕАД, съгласно 
приложението към доклада по т. 4.1. 
 

 
5. Доклад относно проект на решение за 
изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на 

 
5.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което приема проект на решение 
за изменение и допълнение на Общите 
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обществени електронни съобщения. изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения (обн. 
ДВ, бр. 24 от 2008 г.), съгласно 
приложението към решението. 
 
5.1.1. Открива процедура за обществено 
обсъждане по реда на чл. 36 от ЗЕС, като 
проектът по т. 5.1. да се публикува на 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет. Съобщението за 
откриване на процедурата да се публикува в 
един национален ежедневник. 
 
5.1.2. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено 
обсъждане на проекта по т. 5.1. в 
национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по проекта. 
 
5.1.3. За откриването на процедурата по т. 
5.1.1. да бъдат уведомени: 
• Комисията за защита на личните данни; 
• Комисиятa за защита на потребителите; 
• Сдружение „Българска национална 
асоциация активни потребители”; 
• Сдружение за правна помощ на 
потребителите; 
• Сдружение „Правен център по 
проблемите на потребителите; 
• Сдружение „Обществен гарант – 
сдружение на потребителите”; 
• Сдружение „Правна клиника за 
потребители”. 
 

 
6. Доклад относно актуализиране на Списък 
на независими консултанти и външни 
експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 
 

 
6.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което актуализира Списък на 
независими консултанти и външни 
експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура, съгласно 
Приложението към решението. 
 
6.1.1. Списъкът по т. 6.1. да бъде изпратен 
за обнародване в „Държавен вестник“ и да 
се публикува на интернет страницата на 
Комисията. 
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7. Доклад относно проект на Наредба за 
правилата и нормите за проектиране, 
разполагане и демонтаж на електронни 
съобщителни мрежи по чл. 63, ал. 5 от Закона 
за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура.  

 
7. Комисията единодушно приема решение, 
с което съгласува постъпилите на 
основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация материали относно 
Проект на Постановление на Министерския 
съвет за одобряване на проект на наредба 
по чл. 63, ал. 5 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура, като представя становище, 
съгласно приложението към решението. 
 

 
8. Доклад относно проект на Правила по чл. 
21, ал. 7 от Закона за пощенските услуги за 
реда и сроковете за съгласуване на общи 
условия на договорите с потребителите на 
пощенски услуги. 
 

 
8.1. Комисията единодушно приема проект 
на Правила за реда и сроковете за 
съгласуване на общи условия на договорите 
с потребителите на пощенски услуги, 
съгласно приложението към решението. 
 
8.1.1. Открива процедура за обществено 
обсъждане на проекта по т.8.1. 
 
8.1.2. Съобщение за изготвения проект, 
мотивите за изготвянето му и проектът по т. 
8.1. да се публикува на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет. Съобщение за изготвения проект 
и мотивите за изготвянето му да се 
публикува в национален ежедневник. 
 
8.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
8.1.2. в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по проекта. 
 

 
9.  Доклад относно решение № 336/05.09.2019 
г. на Комисията за регулиране на 
съобщенията за обществени консултации за 
намерение за провеждане на конкурси за 
издаване на две разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с 
национален обхват. 

 
9.1. Комисията единодушно приема 
решение във връзка с обявено намерение с 
Решение № 336/05.09.2019 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията за 
провеждане на конкурси за издаване на две 
разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с 
национален обхват:  
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9.1.1. Комисията за регулиране на 
съобщенията не обявява конкурс за 
издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с 
национален обхват, защото е постъпило 
едно намерение. 
 
9.1.2. Комисията за регулиране на 
съобщенията предприема действия за 
издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с 
национален обхват. 
 
9.1.3. Решението и резултатите от 
проведените обществени консултации да се 
публикуват на страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет. 
 
9.2. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно Решение № 336/05.09.2019 
г. на Комисията за регулиране на 
съобщенията за обществени консултации на 
намерение за провеждане на конкурси за 
издаване на две разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с 
национален обхват. 
 
9.2.1. До „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД да бъде изпратено 
писмото, приложено към доклада по т. 9.2.  
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10. Доклад относно проект на Правила за 
реда и сроковете за съгласуване на системата 
за разпределение на разходите на оператора 
със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга. 

10.1. Комисията единодушно приема проект 
на Правила за реда и сроковете за 
съгласуване на системата за разпределение 
на разходите на оператора със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга, съгласно приложението към 
решението. 
 
10.1.1. Открива процедура по обществено 
обсъждане на проекта по т.10.1. 
 
10.1.2. Съобщение за изготвения проект, 
мотивите за изготвянето му и проектът по т. 
10.1. да се публикува на страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията в 
интернет. Съобщение за изготвения проект 
и мотивите за изготвянето му да се 
публикува в национален ежедневник. 
 
10.1.3. Определя 30-дневен срок, считано от 
датата на публикуване на съобщението по т. 
10.1.2. в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят 
писмени становища по изготвения проект. 
 

 
11. Доклад относно проект на Общи правила 
за приемане, пренасяне и доставяне на 
пощенски пратки от пощенските оператори. 
 

 
11. Точката се отлага. 
 

 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

 

 
1. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс във 
връзка с открита процедура за провеждане на 
конкурс за град Пловдив. 

 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Пловдив, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
Приложение 1 към решението. 
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1.1.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 1.1., съгласно Приложение 2 към 
решението. 
 
1.2. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс 
във връзка с открита процедура за 
провеждане на конкурс за град Пловдив. 
 
1.2.1. До Съвета за електронни медии да 
бъде изпратено писмо, съгласно 
приложението към доклада по т. 1.2. 
 

 
2. Доклад относно изпълнение на Заповед РД 
№ 07-345/01.10.2019 г. по процедури  
„Ремонт на апаратура с марка 
Rohde&Schwarz“ и „Ремонт на апаратура с 
марка Аgilent“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което определя за изпълнител на 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез пряко договаряне с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка 
Rohde&Schwarz“  участникът -„Реа 
Трейдинг 2000“ ЕООД. 
 
2.2. Комисията единодушно приема 
решение, с което прекратява процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез 
процедура на пряко договаряне с предмет: 
„Ремонт на апаратура с марка Аgilent“. 
 
2.2.1. Да се публикува информация за 
прекратената процедура на интернет 
страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в раздел „Профил на 
купувача“, в деня на изпращането на 
решението за прекратяване на процедурата 
до участниците, на основание чл. 24, ал.1, т. 
2 от ППЗОП. 
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2.2.2. В 7-дневен срок от влизането на 
решението в сила, в Агенцията по 
обществените поръчки да бъде изпратено за 
публикуване обявление за възлагане на 
обществена поръчка, в което да бъде 
отразено прекратяването, на основание чл. 
26, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  
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