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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 13 февруари 2020г. (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 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба на „МатриКс Антена Системс” ЕООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване 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 на “СОД 1” ЕООД. 
 

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 
за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ” ЕАД. 
 

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 „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД. 
 

5. 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 
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радиослужба - PMR, издадено на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД. 
 

6. 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 „СБА - ТАКСИ” ООД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решения за прекратяване действието на 
разрешения 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, издадени на „НПМ - КОМЕРС” ООД. 
 

8. 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 „АЛПИК УИНД СЪРВИСИЗ” ЕАД. 

 
9. Обсъждане и приемане на решение изменение и допълнение на 

разрешение, издадено на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 
радиоразпръскване с национален обхват. 

 
10. 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 „ИНСА ПОРТ” ООД. 

 
11. 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 „ЕЛОС” OOД. 
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12. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на 
„ФОКУС – НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията  за територията на 
град Созопол и прекратяване на разрешение № 00089/19.03.2008 г., 
издадено на „ФОКУС – НУНТИ” ООД за град Созопол. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
              Дирекция УОР 
      

13. Обсъждане и приемане на решение относно заявление вх. № 08-01-
527/09.12.2019 г. на „ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ“ ЕООД за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на услугата „пощенски парични 
преводи“. 
 

Докладва:   Боряна Стоева – Директор  
              Дирекция „Регулиране“ 

    
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно списък на обществените поръчки за 2020 г. 
 

Докладва:   Кристина Хитрова – Главен секретар на КРС  
 

2. Доклад относно предложение за начина на разпореждане с вещ, отнета 
в полза на държавата по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 

 
Докладва:   Михаела Богданова – Председател  

              на работната група 
            

3. Доклад относно предоставена информация за въведените в действие 
базови станции на мобилните предприятия.  

 
4. Доклад относно заявление с вх. № 10-00-8Е/28.01.2020 г. от 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД 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-спътникова радиослужба. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 
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5.  Доклад относно искания на „НЕТ 1“ ЕООД и „КОМНЕТ СОФИЯ“ ЕАД за 
даване на задължителни указания на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ АД. 
 

Докладва:   Георги Сулев – Председател  
         на специализираната комисия 

       
6. Доклад относно изпълнение на влязло в сила Определение № 

1011/23.07.2019 г. на Административен съд – София област. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
              Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.02.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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