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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 16 януари 2020 г. (четвъртък) 
от 11:30 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 „СОЛВЕЙ СОДИ” 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 „КАВАРНА СОТ” 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 ET „СПАРТАК - АТАНАС ИВАНОВ”.  

 
4. Обсъждане и приемане на решение за продължаване срока на 

действие 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 Държавно предприятие 
„Ръководство на въздушното движение“. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване производството по 
заявление с вх. № 08-01-506/26.11.2019 г., подадено от ПОСОЛСТВОТО 
НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА, за 
издаване 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 УРЧС 
 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 
1. Доклад относно резултати от проверката и анализа на докладите за 

оценяване на съответствието, предоставени от „Евротръст 
Технолъджис“ АД. 

 
Докладва: Цветелина Севлиевска – Директор 

Дирекция ТР 
 

2. Доклад относно контролната дейност на Главна дирекция "Контрол на 
съобщенията". 

 
Докладва: Тинка Капитанова - Главен директор 

ГД"КС" 
 

 
3. Доклад относно проект на Индикативен план за международната дейност 

на КРС през 2020 г. 
 
Докладва: Йолиана Райкова – Директор 

      Дирекция МСК 
 

4. Доклад относно изпълнение на Бюджет 2019 г. на КРС. 
 
 
Докладва: Станислава Йорданова – Директор 

Дирекция ФАД 
 

 
 
 
14.01.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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