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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 04 февруари 2021 г. (четвъртък) 

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 
за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на КООПЕРАЦИЯ "ПЛОВДИВ ТРАНС 
6116". 

 
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 за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба – PMR, издадено на „ДЕЛФИН – 3 – ДИМОВ, 
АВРАМОВА, ФИЛИПОВ И С-ИЕ“ СД. 
 

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 подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на "ОДЕСОС ПБМ" ЕАД. 
 

4. 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, издадено на "ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД. 
 

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 
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чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „АРКУС-СИГУРНОСТ ЕЛИН ПЕЛИН-1“ ЕООД 
на „АРКУС-СИГУРНОСТ ЕЛ ПЕЛ“ ЕООД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „СОТ“ ООД на „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно Бюджет на Комисията за регулиране на съобщенията 
за 2021 г. 

 
Вносител: Мая Мирчева – с.д. директор  

Дирекция ФАД, съгласно 
заповед № СП 416/03.12.2020 г. 

  
2. Доклад относно Обобщен годишен доклад за получените уведомления 

за пробиви в сигурността на мрежите или услугите или нарушаване на 
целостта на мрежите, получени през 2020 г. от предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги.  

 
3. Доклад относно писмо вх. № 04-10-1/21.01.2021 г. от Комисия за 

защита на конкуренцията. 
 

4. Доклад относно регулярно събиране на информация, необходима на 
Европейската комисия за изготвяне на доклад за развитието на 
електронните съобщения. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор  

Дирекция „Регулиране“ 
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5. Доклад относно искане за даване на задължителни указания на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 
Вносител: Живка Вълчанова – председател   

на специализираната комисия 

 
6. Доклад относно отчет за изпълнение на целите на Комисията за 

регулиране на съобщенията за 2020 г. 
 
7. Доклад относно проект на цели на Комисията за регулиране на 

съобщенията за 2021 г. 
 

Вносител: Станислава Йорданова – главен секретар на КРС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.02.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


