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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 02 юли 2020 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
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 „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД. 

 

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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър на „АВТОКИНО“ ЕООД. 
 

Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  
              Дирекция УОР 
      

4.   Обсъждане и приемане на решение за отнемане на разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 

 
Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  

              Дирекция „Правна“ 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно разрешение, издадено на „МК СТУДИО” ЕООД 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 Шумен. 
 



 2 

2. Доклад относно разрешение, издадено на „ФОКУС-НУНТИ“ 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 Пещера. 
 

3. Доклад относно разрешение, издадено на „РАДИО 1” ЕOOД 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 Пещера. 
 

Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  
              Дирекция УОР 

 
4. Доклад относно решение № 171/23.04.2020 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията. 
 

Вносител:  Живка Вълчанова – Председател  
    на специализираната комисия 

 
5. Доклад относно исканe от „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД за оказване на 

съдействие за решаване на спор по чл. 86 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура с Община Ново село. 

 
Вносител:  Георги Сулев – Председател  

    на специализираната комисия 
 

6. Доклад относно заявления за издаване на временни разрешения за 
ползване на радиочестотен спектър в обхвати 2 GHz и 2.6 GHz, 
подадени от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и 
“БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 
Вносители: Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 
Вносители: Пеньо Пенев – Директор  

              Дирекция „Правна“ 
 

7. Доклад относно оценка за 2020 г. на цените на универсалната пощенска 
услуга, съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 относно услугите за 
трансгранична доставка на колетни пратки.  

 
Вносител:   Боряна Стоева – Директор  

              Дирекция „Регулиране“ 
 
 
 
 
 
30.06.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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