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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 10 октомври 2019 г. (четвъртък) 
от 14:00 часа 

  
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. 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 Благоевград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

2. 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 Шумен след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

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 Шумен след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „МК СТУДИО” ЕООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
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осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Шумен след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на 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 Шумен след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
 

6. Обсъждане и приемане на решение относно заявление за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на услугата пощенски парични 
преводи на „МАРИСТО 2009“ ЕООД“. 
 

Докладва:   Мария Янакова – Председател   
           на специализираната комисия 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно избор на изпълнител по обществена поръчка с 
предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията” при следните  обособени позиции: Позиция I: Обект 
„Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; 
Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: 
Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект 
„София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; 
Позиция XІ: Обект „Ботево”. 
 

Докладва:   Тинка Капитанова –Председател  
           на работната група 

 
2. Доклад относно анализ за наличието и размера на несправедливата 

финансова тежест за „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД от извършване на 
универсалната пощенска услуга (УПУ) за 2018 г. 

 
Докладва:   Боряна Стоева –с.д. Директор 

           Дирекция ПР 
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3. Доклад относно изпълнение на договор № 03-08-24/17.06.2019 г. по 

поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за 
разпределение на разходите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
(БП/задължен оператор) и одит на внесените документи, свързани с 
изчислението на нетните разходи от извършване на универсалната 
пощенска услуга за 2018 г.” 

 
Докладва:   Ваня Витанова –Председател  

           на работната група 
 

4. Доклад относно искане за даване на задължителни указания по чл. 82, 
ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура от „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ТЕЛНЕТ“ ООД. 

 
Докладва:   Николина Хубавенска –Председател  

           на специализираната комисия 
 

5. Доклад относно даване на задължителни указания на Община Перник 
по реда на чл. 82 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 

 
Докладва:   Живка Вълчанова –Председател  

           на специализираната комисия 
 
6. Доклад относно обсъждане и приемане на проект за изменение и 

допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения 
чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не 
е необходимо да бъде индивидуално определен. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.10.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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