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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 16 септември 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 „ЕГИДА – СОФИЯ“ 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 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД. 
 

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 „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ 
ЕАД. 
 

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 „ЯНТРА - ТРАНС“ ЕOOД. 
 

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 
подвижна радиослужба - PMR, издадено на ЕТ „ПЕТЯ ЧЕХЛАРОВА“. 
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6. 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. 

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

издадено на „РАДИО 1” ЕООД за ползване на радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Габрово след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

8. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „ДАРИК РАДИО” АД за ползване на радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

9. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ползване на 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 
10. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешения за 

ползване на ограничен ресурс от „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД на „ВИП 
СОД” ЕООД. 

 
11. Обсъждане и приемане на решение за оттегляне на заявление с вх. № 

08-01-59/18.02.2021 г. 
 

12. Обсъждане и приемане на решение за оттегляне на заявление с вх. № 
18-00-66/27.05.2021 г. 

 
Вносител: Мария Бончева – директор 

Дирекция „Правна“ 
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РАЗДЕЛ Б 
 

 
1. Доклад относно резултати от анализа на доклади за оценяване на 

съответствието от извършен одит на „ИНФОНОТАРИ“ ЕАД, съгласно 
чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.  

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
2. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени 
нужди след издаване на разрешение. 

 
Вносител: Десислава Влаева – председател 

на работната група 

 
3. Доклад относно удължаване на срока на общественото обсъждане на 

проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на 
универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. 

 
Вносител: Мария Попиванова - Китанова – председател 

на работната група 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.09.2021 г.                              ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Кристина Хитрова) 


