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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 май 2019 г. (понеделник) 
от 10:30 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 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” 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 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка“ на „РАДИО ЕКСПРЕС“ АД. 

 
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 и допълнение на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
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5. Обсъждане и приемане на решениe за изменение на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба, издадено на “НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно  проект за очакваните приходи и разходи за 2020 г., 
които Комисията за регулиране на съобщенията администрира по 
бюджета си. 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор  
             Дирекция ФАД 
 

2. Доклад относно определяне на специализиранa комисия по чл. 82, ал. 1 
от ЗЕСМФИ по искане с вх. № 12-01-1532/15.05.2019 г. за даване на 
задължителни указания на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД. 

 
Докладва:   Неда  Койчева – Директор  

             Дирекция „Правна“ 
 
3. Доклад относно писмо вх. № 12-01-1161Е/30.04.2019 г. от „БЪЛГАРИЯ 

САТ”  ЕAД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.05.2019 г.                            ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Андреана Атанасова) 
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