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  К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
 

                                                                                                                                   
Проект 

 
 

ДНЕВЕН РЕД 
на редовно заседание на Комисията, 

което ще се състои на 11 февруари 2021 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър на „КООРДИНИСИМО” ООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО СКИ”. 
 

3. 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 Сдружение „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ - ШАЛОМ”. 
 

4. 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 „СИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД. 
 

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 ЕТ „ЕЛФИ-ЖИВКО ГЕОРГИЕВ“. 
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6. 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 „МИСО” ЕООД. 
 

7. 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 „САРК ГРУП“ ЕООД. 
 

8. 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 „КОНСУЛ СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 
 

9. Обсъждане и приемане на решения за изменение на 4 броя 
Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за наземна мрежа, позволяваща 
предоставянето на електронни съобщителни услуги. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изпращане на годишен доклад за 2020 г. до 
Европейската комисия и информация до Агенцията на Европейския 
съюз за киберсигурност, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 
910/2014. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 
 

2. Доклад относно определяне на специализирана комисия по чл. 55 от 
Закона за електронните съобщения по искане на „Нет-Кънект 
Интернет“ ЕООД.  

 
Вносители: Боряна Стоева – директор  

  Дирекция „Регулиране“ 
  Пеньо Пенев – директор  
  Дирекция „Правна“ 
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3. Доклад относно въпросник от Европейската сметна палата. 
 

Вносител: Боряна Стоева – директор  
Дирекция „Регулиране“ 

 
4. Доклад относно актуализиране на Вътрешна процедура за действията 

на Комисията за регулиране на съобщенията за изпълнение на чл. 
138в, ал. 3, 4 и 5 от Закона за електронните съобщения.  

 
5. Доклад относно заявление за достъп до обществена информация с вх. 

№ 16-00-2/07.01.2021 г. 
 

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
Дирекция „Правна“ 

 
6. Доклад относно заявление с вх. № 08-01-448/07.12.2020 г. от 

„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 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 
радиоразпръскване (Т-DAB+) на територията на гр. София. 

 
Вносители: Пеньо Пенев – директор  

  Дирекция „Правна“ 
  Мирослава Тодорова – директор  
  Дирекция УОР 

 
7. Доклад относно План-График за провеждане на предстоящите 

обществени поръчки през 2021 г. 
 

Вносител: Станислава Йорданова – главен секретар на КРС  

 
8. Доклад относно проект на Вътрешни правила за организацията на 

дейността при извършване на контролна дейност от служителите на 
Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“. 
 

Вносител: Тинка Капитанова – председател  
на работната група 

 
 
 
 
 
 
09.02.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


