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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 юли 2020 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 „МЕЖДИННА СТАНЦИЯ 15” ООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

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

 
3. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 „УКВ ПРАКТИКА“ ЕООД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 „УЛТРАКОМ“ ЕООД. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 
      

5. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешениe за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър. 

 
Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  

              Дирекция „Правна“ 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. 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“ 

 
2. Доклад относно искане за съдействие за доброволно решаване на спор 

с „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 
 
3. Доклад относно заявление за достъп до обществена информация с вх. 

№ 16-00-4/24.06.2020 г. 
 

Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  
              Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно искания на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД за даване на 

задължителни указания по чл. 82 и за оказване на съдействие по чл. 86 
от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура по спор с „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 
Вносител:   Димитър Димитров – Председател  

             на специализираната комисия 
 

5. Доклад относно искане на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за 
даване на задължителни указания на 136 оператора на електронни 
съобщителни мрежи. 

 
Вносител:   Георги Сулев – Председател  

             на специализираната комисия 
 
6. Доклад относно заявление от „ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

 
Вносители:  Пеньо Пенев – Директор  

               Дирекция „Правна“ 
Вносител:    Мирослава Тодорова – Директор  

               Дирекция УОР 
 
 
 
 
07.07.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Иван Димитров) 
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