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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 23 ноември 2018 г. (петък) 

от 15:00 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 за персонално повикване, издадено на 
„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД. 
 

2. 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 "РАДИО СВ ТАКСИ" 
ООД. 

 
3. 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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ EAД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено „ДАРИК РАДИО” АД 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 Република България след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 



 2 

5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „РАДИО 1” 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 гр. Стара Загора след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „МЕТРОРАДИО” 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 гр. Стара Загора след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „Р - 22” 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 гр. Стара 
Загора след решение на Съвета за електронни медии. 
 

8. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „РАДИО ТАНГРА” 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 гр. Стара Загора след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

9. 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 гр. Стара Загора след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

10. Обсъждане и приемане на решение за изменение на 
разрешение, издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
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чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на гр. Стара Загора след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

11. 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 гр. Стара Загора след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

12. Обсъждане и приемане на решение за изменение на 
разрешение, издадено на „БЪЛГАРСКА РАДИО КОМПАНИЯ” 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 гр. Стара Загора след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

           Дирекция УРЧС 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно мерки за изпълнение на решение № 704/05.10.2018 г. 
на Министерския съвет.  
 

Докладва:   Кристина Хитрова– Главен секретар на КРС  
            

2. Доклад относно проект на материал за участие на КРС в 15-то 
Пленарно заседание на ERGP. 
 

3. Доклад относно писмо от Европейската комисия (ЕК) във връзка с уеб 
базирано приложение на ЕК, касаещо събиране на информация по чл. 
5 Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно услуги 
за трансгранична доставка на колетни пратки (ЕС) 2018/644. 

  
4. Доклад относно резултати от проверка на внесените регулаторни 

счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2017 г.  
 

Докладва:   Детелина Кръстева– Директор  
           Дирекция ПР 
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5. Доклад относно проведена процедура на обществено обсъждане на 

Проект на решение за изменение и допълнение на Методика за 
определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за 
определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара. 
 

Докладва:   Катя Дончева– Председател  
           на работната група 
 

6. Доклад относно заявление с вх. № 18-00-128/17.10.2018 г. 
 

7. Доклад относно приключила процедура за обществени консултации 
относно перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 
2.6 GHz. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова– Директор  

           Дирекция УРЧС 
                      Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 
 

8. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Регулаторна 
политика за управление на радиочестотния спектър. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова– Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
9. Доклад относно позиция на КРС относно изпълнение на изискванията 

на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на 
предприятията, предоставящи достъп до интернет за крайни 
потребители. 
                   

Докладва:   Цветелина Севлиевска– Директор  
           Дирекция ТР 

                      Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.11.2018 г.                            ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Никола Колев) 
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