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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 31 октомври 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
РАЗДЕЛ А 

 
1. 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. 

 
2. 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. 
 

3. 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 град Благоевград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на 
„ФОКУС – НУНТИ” ООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Пещера. 
 

5. 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 „ЕВРОПА 1” ООД. 
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6. 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 „ДИ БИ КАРГО 
БЪЛГАРИЯ ” ЕООД. 

 
7. 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 „АГРОСПЕКТЪР“ ООД. 

 
8. 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 СДРУЖЕНИЕ 
“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ”. 

 
9. 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 "МГ-СИГУРНОСТ" ООД. 

 
10. 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 Изпълнителна агенция 
„Борба с градушките“. 

 
11.  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 „СЕКЮРИТИ БУРГАС 
СОТ” ООД. 

 
12.  Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
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за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на "3 С СОТ БУРГАС” ООД. 

 
13. Обсъждане и приемане на решениe за отказ 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 “ЕВРО ВАРНА” ЕООД.  

 
14. Обсъждане и приемане на решениe относно заявление и технически 

характеристики с вх. № 18-00-97/12.09.2019 г. от „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” ЕООД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
 

15. Обсъждане и приемане на решение относно представени за 
съгласуване Общи условия на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС” ЕООД за приемане, пренасяне и доставка на 
куриерски пратки на територията на град София, Република 
България и международни куриерски услуги. 

 
16. Обсъждане и приемане на решения за откриване на процедури по 

отнемане на разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс. 

Докладва: Мария Бончева - За Директор  
  дирекция “Правна” 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно проект на постановление за изменение и допълнение 
на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране 
на съобщенията по Закона за електронните съобщения. 

 
 
Докладва: Даниела Алексиева – Съпредседател 

на работна група 
Мария Попиванова-Китанова – Съпредседател 
на работна група  
 

2. Доклад относно предложение на „Български пощи” ЕАД за закриване 
на пощенски станции 8142 Бургаски минерални бани и 8104 
Нефтохим Бургас. 

Докладва: Боряна Стоева - с.д. директор  
Дирекция ПР  
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3. Доклад относно двадесет и четвърто регулярно събиране на данни 
за международния роуминг. 

 
Докладва: Данаил Николов – Съпредседател 

на работна група 
Павел Нончев - Съпредседател  
на работна група  

  

4. Доклад относно резултати от проверката и анализа на докладите за 
оценяване на съответствието, предоставени от „ИНФОНОТАРИ“ ЕАД. 

 
Докладва: Цветелина Севлиевска – Директор 

Дирекция ТР 
 
 

5.  Доклад относно проект на решение за изменение и допълнение на 
Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни 
съобщения. 

Докладва: Мария Бончева – За Директор  
Дирекция „Правна“ 

 
6.  Доклад относно актуализиране на Списък на независими консултанти 

и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
7.  Доклад относно проект на Наредба за правилата и нормите за 

проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни 
мрежи по чл. 63, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура. 

 
Докладват: Мария Бончева - За Директор 

дирекция „Правна“ 
 
Цветелина Севлиевска – Директор 
Дирекция ТР 

 
8. Доклад относно проект на Правила по чл. 21, ал. 7 от Закона за 

пощенските услуги за реда и сроковете за съгласуване на общи 
условия на договорите с потребителите на пощенски услуги. 
 

Докладва: Пеньо Пенев - Председател 
на работната група  

 
9. Доклад относно решение № 336/05.09.2019 г. на Комисията за 

регулиране на съобщенията за обществени консултации за намерение 
за провеждане на конкурси за издаване на две разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. 

 
Докладват: Мария Бончева - За Директор 
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дирекция „Правна“ 
Мирослава Тодорова – Директор 
Дирекция УРЧС 

 
10. Доклад относно проект на Правила за реда и сроковете за 

съгласуване на системата за разпределение на разходите на 
оператора със задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга. 

 
Докладва: Теодора Александрова – Председател  

на работната група  
 

11. Доклад относно проект на Общи правила за приемане, пренасяне и 
доставяне на пощенски пратки от пощенските оператори. 

 
Докладва: Георги Сулев – Председател 

на работната група  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.10.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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