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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 01 април 2021 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
 

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „АЙ РОУД ЕНТЪРТЕЙНМЕНТ” ЕООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на Изпълнителна агенция „Борба с 
градушките“. 
 

3. 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 „АРИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
 

4. 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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 
 

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 въздушна 
подвижна радиослужба, издадено на „КАРИНА-РУСЕ” ООД. 
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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 
за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на ЕТ "ЯНА-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-
СИТИ ТАКСИ“. 
 

7. Обсъждане и приемане на решения за изменение на 2 броя 
Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – TETRA. 
 

8. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „ГРАЦИЯ” ЕООД. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 

9. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера от 
„ЛИНК МОБИЛИТИ“ ЕАД на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД. 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

      Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изменение на нормативни актове, издадени от 
Комисията за регулиране на съобщенията по силата на Закона за 
електронните съобщения, предвид последните изменения на закона 
(обн. ДВ, бр.20 от 9 март 2021 г.). 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

      Дирекция „Правна“ 

 
2. Доклад относно издаване на временно Разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на 
„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
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3. Доклад относно Проект на Решение на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Националния план за разпределение на 
радиочестотния спектър. 

 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор  

        Дирекция УОР 
        Пеньо Пенев – директор  
        Дирекция „Правна“ 
 
 

4. Доклад относно писма с вх. № 04-10-5/17.03.2021 г. и № 04-10-
6/17.03.2021 г. от Комисия за защита на конкуренцията. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор  

      Дирекция „Регулиране“ 
 

5. Доклад относно Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на 
потребителите от административното обслужване на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2020 г. 

 
Вносител: Йорданка Стойнева - Свиленова – председател  

      на експертната комисия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.03.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 

 


