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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 август 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения 
на „СОФ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решения за прекратяване на действието на разрешение, издадено на 
„ВЕСТИТЕЛ БГ“ АД и изменение и допълнение на три разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – номера. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТР 
 

3. Обсъждане и приемане на решения за прекратяване на открити процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция „Правна" 
    

4. Обсъждане и приемане на решение относно заявление за прехвърляне на дялове на капитала на 
„РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС“ ООД. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция „Правна" 
                    Детелина Кръстева – Директор 
                    Дирекция ПР 

 
 

5. 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 “ВТА СЕКЮРИТИ СТАРА ЗАГОРА” ЕООД. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на ФОНДАЦИЯ 
„РАДИО НОВА ЕВРОПА” 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 Разград 
след решение на Съвета за електронни медии. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ 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 София 
след решение на Съвета за електронни медии. 
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8. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ 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 София 
след решение на Съвета за електронни медии. 
 

9. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „БЕРКК-М” 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 Берковица след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 
 

10. 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 Горна Оряховица. 
 

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

 
12. 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 Б. П. М. 
 

13. Обсъждане и приемане на решениe 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 „НЕКСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

14. 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 „БРАТЯ АЛЕКСИЕВИ” ООД. 
 

15. 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. 
 

16. Обсъждане и приемане на решение за издаване 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 „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД. 
 

17. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на  „НЮ БОЯНА СОФИЯ” 
ЕООД. 
 

18. 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 “ОК ТРАНС ЕВОЛЮШЪН” ЕООД. 
 

19. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
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съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – 
PMR на ПОСОЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ. 
 

20. Обсъждане и приемане на решениe 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 "СКОРПИОН ТАКСИ" ЕООД. 
 

21. 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 неподвижната радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция УРЧС 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно събиране на информация за развитието на широколентовия достъп до интернет 
към 01.07.2018 г. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 
 

2. Доклад относно обществено обсъждане на Проект на Методика за определяне на цени за 
предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на 
преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 
 

Докладва:    Детелина Кръстева – Директор 
                     Дирекция ПР 
                     Неда Койчева – Директор 

               Дирекция „Правна" 
 

3. Доклад относно актуализиране на състава и Правилника за реда за осъществяване на дейността 
на Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване на радиочестоти и 
радиочестотни ленти. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция УРЧС 

 
4. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-2089/31.07.2018 г. от Съвета за защита на интелектуалната 

собственост. 
 

5. Доклад относно писма вх. № № 02-00-10/12.02.2018 г. и 02-00-10/01.03.2018 г. от Министерския 
съвет на Република България. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция „Правна" 
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6. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2017 г. по Северната 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 2017 г. по Западната граница за оценка на 
трансграничните прониквания в обхватите за УКВ радио- и телевизионно разпръскване на 
територията на Република България. 

 
8. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2017 г. по Южната граница за оценка на 

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

 
9. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2017 г. по Черноморската граница за оценка на 

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

 
Докладва:   Тинка Капитанова – Директор 

              Дирекция ГД КС 
                    Мирослава Тодорова – Директор 

                                                                                   Дирекция УРЧС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.08.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
 


