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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 извънредно заседание на Комисията, 

което ще се състои на 19 февруари 2020г. (сряда) 
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 „СТОМАНА-ИНДЪСТРИ” 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 ЕТ "Н.В. НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ". 

 
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 „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ - СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” ООД. 

 

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 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 
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5. Обсъждане и приемане на решения за изменение на разрешение на 
„КУЛБОКС“ АД и изменение и допълнение на разрешения на „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД, „НЕТФИНИТИ“ ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БУЛСАТКОМ“ 
ЕАД и „ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 
6. 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. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

      
7. Обсъждане и приемане на решение относно заявление за издаване на 

индивидуална  лицензия за извършване на услугата пощенски парични 
преводи. 
 

Докладва:   Мария Янакова – Председател  
              на специализираната комисия 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
       
1. Доклад относно искания на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД за съдействие по чл. 

86 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура за доброволно решаване на спорове с „НУРТС 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Димитър Димитров – Председател  
              на специализираните комисии 

 
2. Доклад относно заявление за прехвърляне на индивидуална лицензия 

за извършване на пощенски парични преводи, издадена на „ФИНТЕХ 
СЪРВИСИЗ“ ЕАД. 
 

3. Доклад относно постъпило заявление за достъп до обществена 
информация с вх. № 16-00-1/12.02.2020 г. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

              Дирекция „Правна“ 
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4. Доклад относно изпращане на годишен доклад за 2019 г. до 
Европейската комисия и информация до Агенцията на Европейския 
съюз за киберсигурност, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 
910/2014. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
5. Доклад относно изготвяне на документация за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата 
за разпределението на разходите от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД и одит 
на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи 
от извършването на универсалната пощенска услуга през 2019 г.”  

 
Докладва:   Боряна Стоева – Директор  

              Дирекция „Регулиране“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.02.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


