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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 09 януари 2020 г. (четвъртък) 
от 14:00 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 „ТЕЛЕНОР 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

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

издадено на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след решение на Съвета за 
електронни медии.  

 
4. 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 Русе след решение на Съвета за електронни 
медии. 
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5. 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”. 

 
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 ЕТ „СКОРПИОН-ГОСПОДИН 
ГОСПОДИНОВ”. 

 
7. 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 „ЕЛЕГАНС КОМФОРТ I” ООД. 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „ГЕОФИЗИКА ТОРУН” АД. 

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

„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Видин. 

 
Докладва: Мирослава Тодорова – Директор  

 Дирекция УРЧС 
 
10. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „АЛБЕНА“ АД на „Приморско-клуб“ ЕАД. 

 
11. Обсъждане и приемане на решения за прехвърляне на разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
Докладва:  Неда Койчева – Директор  

Дирекция „Правна” 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно приемане на образци на лицензии за извършване на 
услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и 
услугата пощенски парични преводи на територията на Република 
България. 

 
 

Докладва: Мария Янакова – Председател 
на работната група  

 
2. Доклад относно процедура по обществено обсъждане на Проект на 

постановление за изменение и допълнение на Нормативи за 
определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на 
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга във връзка с измененията на Закона за пощенските 
услуги. 

 
Докладва: Юлия Бижева – Председател 

на работната група 
 
 

3. Доклад относно откриване на процедура по обществено обсъждане на 
проект на постановление за приемане на Методика за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за 
определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова 
тежест във връзка с измененията на Закона за пощенските услуги.  

 
 

Докладва: Боряна Стоева – Председател  
на работната група 

 
 

4. Доклад относно искане на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД за съдействие по чл. 
86 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура  за доброволно решаване на спор с „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД. 
 

Докладва: Неда Койчева – Директор 
Дирекция „Правна“ 
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5. Доклад относно изменения в образците на заявления за 
административни услуги, предоставяни от Комисията за регулиране на 
съобщенията. 

 
Докладва: Неда Койчева – Директор 

Дирекция „Правна“ 
Мирослава Тодорова – Директор 
Дирекция УРЧС, 
Боряна Стоева – Директор 
Дирекция ПР, 
Цветелина Севлиевска – Директор 
Дирекция ТР 
 

 
6. Доклад относно приемане на Правила за реда и сроковете за 

съгласуване на системата за разпределение на разходите на оператора 
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. 

 
 
Докладва: Teoдора Александрова – Председател 

на работната група 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
07.01.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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