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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 11 март 2021 г. (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 "ГАРД ЕЙЧ ЕМ ЕС" ЕАД. 
 

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 подвижна 
радиослужба - PMR, издадено на "УНИКС" ЕООД. 
 

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 "РС КОНСУЛТ" ЕООД. 

 
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 неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ” ЕАД.  

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно заявление за достъп до обществена информация с вх. 
№ 16-00-6/23.02.2021 г. от С. А. 

 
 

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
Дирекция „Правна“ 

 
 

2. Доклад относно отчет за изпълнението на програмния бюджет на 
Комисията за регулиране на съобщенията към 31.12.2020 г. 

 
 
Вносител: Мая Мирчева - с.д. директор  

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

 
3. Доклад относно проведен радиомониторинг през 2020 г. за оценка на 

трансграничните прониквания в обхватите за УКВ радио - и 
телевизионно разпръскване на територията на Република България. 

 
 
Вносители: Тинка Капитанова - Главен директор  

Главна дирекция МКС 
Мирослава Тодорова – директор 
Дирекция УОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


