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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 18 юли 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от  ,,БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ‘‘ ЕООД на 
,,РАДИО 1‘‘ ЕООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решения за прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД на 
„Р – 22“ ЕООД.            
 

3. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от ЕТ „СТОНС – СТОЯН СТОЯНОВ“ на „ВИЛ 
ТАКСИ – С“ ООД.           

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно контролната дейност на Главна дирекция "Контрол на 

съобщенията". 
 

Докладва:   Тинка Капитанова– Главен Директор  
      Главна дирекция „КС“ 

 
2. Доклад относно реализиране на инвестиционен проект по подмярка 7.3: 

„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, 
подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и 
мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и 
електронно правителство“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

 
Докладва:   Боряна Стоева – и.д Директор  

           Дирекция ПР 
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3. Доклад относно резултати от проверката и анализа на докладите за 
оценяване на съответствието, предоставени от "БОРИКА" АД. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

           Дирекция ТР 

 
4. Доклад относно упражняване на специално право на ползване на 

пътища по реда на ЗЕСМФИ. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

 
5. Доклад относно разрешение, издадено на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД 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 Русе. 
 

6. Доклад относно 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 Ихтиман. 

 
7. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-124/05.07.2019 г. от Министерство 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно 
изготвяне на предложение до WRC-19. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 

 
8. Доклад относно писмо от „БАЛКАНСАТ” ЕООД с искане за 

предоставяне на информация, относно размера на годишните такси, 
начислени на чужди спътникови оператори. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
     Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
16.07.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 


