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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 08 август 2019 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 
1. 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 „СЕЛЕНА 52” ЕООД. 
 

2. 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 въздушна 
подвижна радиослужба, издадено на „БЪЛГАРИЯ ЕР” АД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ИНВЕСТОР.БГ“ АД 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 Велинград след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС“ 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 Велинград след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за 



 2 

осъществяване на обществени електронни съобщения на „ТЕНДО 
ТЕЛЕКОМ“ ЕООД. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

           Дирекция ТР 
 

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

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно Проект на решение на Министерския съвет за 
одобряване на позицията на Република България, определяне на 
състава на българската делегация за участие в третия извънреден 
конгрес на Всемирния пощенски съюз и упълномощаване на 
ръководителя на делегацията да подпише актовете на Всемирния 
пощенски съюз. 
 

2. Доклад относно регулярно събиране на информация във връзка с 
постъпило искане от работна група "Статистика и индикатори" към 
Органа на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС). 

 
3. Доклад относно предложение за промяна на цената на универсалната 

пощенска услуга, предоставяна от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
 

Докладва:   Боряна Стоева – и.д. Директор  
           Дирекция ПР 
 

4. Доклад относно предложения на БАБТО във връзка с решение № 
235/18.06.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията  и 
ЗЕСМФИ. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 
 
 
 
 
06.08.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 
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