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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 12 март 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 "СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА 
БЪЛГАРИЯ" ООД. 
 

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 "РОЯЛ ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ" 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 "САРК ГРУП" ЕООД.  

 
4. 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 ЕТ „ДИНАМИК-РАДА ВЕЛИЧКОВА”. 
 

5. 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 
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територията на Република България след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
6. Обсъждане и приемане на решения относно заявления с вх. № 12-01-

3486/16.12.2019 г. от „РАДИО ЕКСПРЕС” АД и „АГЕНЦИЯ ВИТОША“ 
ЕООД. 
 

7. 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. 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

разрешение на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на  
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. 

 
Докладва: Мирослава Тодорова – Директор  

Дирекция УОР 

 
9. Обсъждане и приемане на решение относно заявление вх. № 08-01-

553/23.12.2019 г. на „ДВ Пост“ ЕООД за издаване на индивидуална 
лицензия за извършване на услугите от обхвата на универсалната 
пощенска услуга. 
 

10. Обсъждане и приемане на решение относно заявление на „ИН ТАЙМ“ 
ООД за издаване на индивидуална лицензия за извършване на 
услугата „пощенски парични преводи“. 

 
Докладва: Юлия Бижева - Председател  

на специализираната комисия 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно съгласуване на пакет от документи, относно проект на 
Решение на Министерския съвет за предложение до Народното 
събрание за ратифициране със закон на Втория допълнителен 
протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден 
конгрес на Всемирния пощенски съюз. 

 
Докладва: Боряна Стоева – Директор 

Дирекция „Регулиране” 

 



 3 

2. Доклад относно приемане на проект на решение за определяне, анализ 
и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в 
определено местоположение на индивидуални обществени телефонни 
мрежи и откриване на процедура по обществено обсъждане на проекта. 

 
Докладва: Мария Попиванова – Китанова - Председател 

на работната група 
 

3. Доклад относно приемане на проект на решение за определяне, анализ 
и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в 
индивидуални мобилни мрежи и откриване на процедура по 
обществено обсъждане на проекта. 

 
Докладва: Милена Петкова – Председател 

на работната група 

 
4. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2019 г. по Северната 

граница за оценка на трансграничните прониквания в обхватите за УКВ 
радио- и телевизионно разпръскване на територията на Република 
България. 

 
5. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2019 г. по Западната 

граница за оценка на трансграничните прониквания в обхватите за УКВ 
радио- и телевизионно разпръскване на територията на Република 
България. 

 
6. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2019 г. по Южната 

граница за оценка на трансграничните прониквания в обхватите за УКВ 
радио- и телевизионно разпръскване на територията на Република 
България. 

 
7. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2019 г. по 

Черноморската граница за оценка на трансграничните прониквания в 
обхватите за УКВ радио- и телевизионно разпръскване на територията 
на Република България. 

Докладват:Тинка Капитанова - Гл. Директор 
Гл. Дирекция МКС 
Мирослава Тодорова – Директор  
Дирекция УОР 

 

8. Доклад относно прекратяване на процедура по оказване на съдействие 
за доброволно решаване на спор между „Ай Ти Мания“ ЕООД и 
„Спортист-Скала“ ЕООД. 

 
Докладва: Живка Вълчанова – Председател 

на специализираната комисия 
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9. Обсъждане и приемане на решения относно заявления от „ДИГИТАЛНО 
АУДИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД за издаване на временно разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър.  

Докладват:  Мирослава Тодорова – Директор 
Дирекция УОР 
Неда Койчева – Директор 
Дирекция „Правна“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10.03.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


