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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 27 февруари 2020г. (четвъртък) 
от 10:30 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 "НЮ БОЯНА ФИЛМ" 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 въздушна 
подвижна радиослужба, издадено на "СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ" АД. 

 
3. 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 СДРУЖЕНИЕ “АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА БЪЛГАРИЯ“. 

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

разрешение, издадено на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 
радиоразпръскване с национален обхват. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване на процедура по 
изменение на разрешения, издадени на „ФОКУС – НУНТИ” 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 градовете Добрич и Стара 
Загора. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

      
 

    
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно искания на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД за даване на 

задължителни указания и за оказване на съдействие по Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура по спор 
с „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

2. Доклад относно изменение и допълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни съобщения (Общи 
изисквания) след обществено обсъждане, открито с Решение № 
405/31.10.2019 г. на Комисия за регулиране на съобщенията. 

 
3. Доклад относно изменение и допълнение на Общите изисквания при 

осъществяване на обществени електронни съобщения (Общи 
изисквания) след обществено обсъждане, открито с Решение № 
20/9.01.2020 г. на Комисия за регулиране на съобщенията. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

              Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно Обобщен годишен доклад за получените уведомления 

за пробиви в сигурността на мрежите или услугите или нарушаване на 
целостта на мрежите, получени през 2019г. от предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги. 
 

5. Доклад относно участие на Комисия за регулиране на съобщенията в 
49-та Генерална асамблея на IRG и 42-то пленарно заседание на 
Съвета на регулаторите на BEREC и пленарно заседание на 
Управителния съвет на Службата на BEREC. 

 
Докладва:   Боряна Стоева – Директор  

              Дирекция „Регулиране“ 
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6. Доклад относно дейности, свързани с провеждането на 52-то пленарно 

заседание на Комитета за електронни съобщения. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
              Дирекция УОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.02.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


