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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 25 юни 2020 г. (четвъртък) 

от 9:30 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 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА 
МОРСКИТЕ ВОДИ" АД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на 
„РАДИО 1” ЕООД след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за територията на 
град Левски. 
 

3. Обсъждане и приемане на решения за издаване на разрешение на 
„ФОКУС-НУНТИ” ООД след прове ден от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за територията на 
град Свищов и прекратяване на разрешение № 00098/19.03.2008 г., 
издадено на „ФОКУС-НУНТИ” ООД за град Свищов. 
 

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 радиослужба от вида „точка към точка” на „ВИКТОРИЯ 
ПРИВАТ“ ЕООД. 
 

5. 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 “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
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6. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 ТОТАЛ Е§П БЪЛГАРИЯ Б.В. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за изменение 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 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”. 

 
8. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 

разрешение за предоставяне на позиция на геостационарната орбита, 
определена за Република България за осъществяване на електронни 
съобщения чрез спътникова система “BULSAT-BSS-1.2W-W” от  
радиослужба радиоразпръскване-спътниково на „БЪЛГАРИЯ САТ” EАД. 

                                                           
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 
      
 
   
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно Годишен доклад за 2019 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията в изпълнение на чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
2015/2120. 

 
Вносители:  Боряна Стоева – Директор  
          Дирекция „Регулиране“ 
Вносители:  Пеньо Пенев – Директор  
          Дирекция „Правна“ 

 
2. Доклад относно  въпросник на BEREC относно доставчиците на 

оборудване при изграждане на мобилна мрежа. 
 

3. Доклад относно „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2019 г.“ 
 

Вносител:  Боряна Стоева – Директор  
        Дирекция „Регулиране“ 
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4. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 10-00-1201/18.06.2020 г. от 
„Теленор България“ ЕАД”. 

 
Вносител:  Пеньо Пенев – Директор  
        Дирекция „Правна“ 

 
5. Доклад относно ефективно използване на радиочестотния спектър в 

обхвати 700 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz. 
 

Вносители:  Мирослава Тодорова – Директор  
          Дирекция УОР 
Вносители:  Пеньо Пенев – Директор  
          Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.06.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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