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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 13 август 2020 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Балчик след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Несебър след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Севлиево след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
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съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Обзор след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Горна Оряховица след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Мадан след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Силистра след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
8. 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 
за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 
 

9. 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 „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД. 

 
10. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за 
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собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, на „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД. 

 
11. 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. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – Директор  
            Дирекция УОР 

 
 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
 

1. Доклад относно събиране на информация за развитието на 
широколентовия достъп до интернет в България към 01.07.2020 г. 

 
Вносител: Боряна Стоева – Директор  

Дирекция „Регулиране“ 

 
2. Доклад относно изменение и допълнение на Технически изисквания за 

работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – Директор  

            Дирекция УОР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.08.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Иван Димитров) 


