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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 април 2020 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 „АГРО ЦАР ПЕТРОВО” 
АД. 
 

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 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на „СОТ-СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД. 

 
3. 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 СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ”. 
 

4. 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. 
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5.  Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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. 

Вносител: Мирослава Тодорова - Директор 
Дирекция УОР 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно „Двадесет и пето регулярно събиране на данни за 
международния роуминг и второ събиране на данни за регулираните 
комуникации в рамките на Европейското икономическо пространство“. 
 

2. Доклад относно „Съвместно проучване на ОЕРЕС и Европейската 
комисия относно международния роуминг“. 
 

3. Доклад относно внесено намерение за кандидатстване за 
компенсация на несправедливата финансова тежест от извършване 
на универсалната пощенска услуга за 2019 г. 
 

4. Доклад относно предложение за промени в Списъка на населени 
места и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни 
райони, изготвен от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 

 
Вносител: Боряна Стоева – Директор 

Дирекция „Регулиране“ 
  

5. Доклад относно приемане на проект на изменение и допълнение на 
действащите Нормативи за качеството на универсалната пощенска 
услуга и ефикасността на обслужване. 

 
Вносител: Юлия Бижева – Председател 

на работната група 
 

6. Доклад относно искания на „Ин Трейд 87“ ЕООД и „ТЕРЗИЕВ-2004“ 
ЕООД за съдействие по чл. 86 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за доброволно 
решаване на спорове с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 
Вносител: Мария Бончева - с. д. Директор 

Дирекция "Правна" 
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7. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 
проект на решение за изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.  
 

Вносител: Мирослава Тодорова - Директор 
Дирекция УОР 

 
8. Доклад относно контролната дейност на Главна дирекция 

"Мониторинг и контрол на съобщенията". 
 

Вносител: Тинка Капитанова - Главен директор  
Главна дирекция МКС 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.04.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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