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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 15 октомври 2020 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение на 
„АГЕНЦИЯ ВИТОША“ ЕООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на гр. Свиленград и прекратяване на Разрешение 
№ 00063-006/01.12.2016 г., издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС“ ЕООД 
за гр. Свиленград. 

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

издадено на „РТЕ НЕТ” 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. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „ИНВЕСТОР.БГ” АД 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. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за отнемане на Разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 
 
5. Обсъждане и приемане на решение за отдаване под наем на 

индивидуално определен ограничен ресурс, включен в Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
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радиочестотен спектър от „ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА- 
ЕЛЕКТРОНИК” ООД на „ПИК СОД” ЕООД. 

 
Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  

              Дирекция „Правна“ 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно искане на „НЕТ-СЪРФ.НЕТ“ ООД за даване на 

задължителни указания по чл. 82, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура  на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД. 

 
Вносител:   Димитър Крумов – Председател  

             на специализираната комисия   

  
2. Доклад относно изменение на образци на заявление за издаване на 

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-
спътникова радиослужба и заявление за изменение и/или допълнение 
на Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс-радиочестотен спектър и изменение на типово Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Иван Димитров) 


