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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 17 декември 2020 г. (четвъртък) 

от 14:00 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „МК СТУДИО" ЕООД 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 Шумен след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
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 “МЕГАТАКСИ 91999” ЕООД. 

 

3. 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 „ПАНДА ТАКСИ” ООД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решения за  изменение и допълнение на 

Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс-номера на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" 
EАД - Разрешение № 01391/08.04.2009 г. и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" 
ЕАД - Разрешение № 01399/08.04.2009 г. 

 
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 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка" на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД. 
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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 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" ЕАД. 
  

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
Дирекция УОР 

 
7. Обсъждане и приемане на решения относно проекти на Актове за 

установяване на публично държавно вземане. 
 
Вносител: Мая Мирчева – с.д. директор  

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

 
8. Обсъждане и приемане на решение за отдаване под наем на 

индивидуално определен ограничен ресурс, включен в разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ДЕРВЕНТА-СОД” ЕООД на „ВИП 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
  

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
Дирекция "Правна" 

 

9. Обсъждане и приемане на решение относно заявление за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на услугата пощенски парични 
преводи от „ДИНАМИК ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС" ЕООД. 

 
Вносител: Юлия Бижева – председател  

на специализираната комисия 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно проведена процедура по обществено обсъждане на 
Проект на решение за изменение и допълнение на Общите 
изисквания при осъществяване на обществени електронни 
съобщения. 

 
Вносители: Пеньо Пенев – директор  

 Дирекция "Правна" 
                     Боряна Стоева – директор  

 Дирекция "Регулиране" 

 
2. Доклад относно създаване на консултативни съвети по въпросите на 

сигурността на обществените електронни съобщителни мрежи. 
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Вносители: Боряна Стоева – директор  

  Дирекция "Регулиране" 
                      Пеньо Пенев – директор  

  Дирекция "Правна" 

 

3. Доклад относно Проекти на образци на въпросници за отчет на 
дейността през 2020 г. на предприятията, притежаващи регистрация 
в Комисия за регулиране на съобщенията за намерение да 
осъществяват обществени електронни съобщения. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор  

Дирекция "Регулиране 

 

4. Доклад относно процедура по обществени консултации за 
перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в 
радиочестотен обхват 700 MHz. 

 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор  

  Дирекция УОР 
                      Пеньо Пенев – директор  

  Дирекция "Правна" 
                      Боряна Стоева – директор  

  Дирекция "Регулиране" 
                      Тинка Капитанова – главен директор  

  Главна дирекция МКС 
 

5. Доклад относно писмо от „Евротръст Технолъджис“ АД за признаване 
на удостоверителни услуги като квалифицирани на национално ниво. 
 

6. Доклад относно  откриване на процедура за обществени 
консултации за перспективите и условията за ползване на свободния 
ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz. 

 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор  

  Дирекция УОР 
                      Пеньо Пенев – директор  

  Дирекция "Правна" 

 

7. Доклад относно резултати от анализа на докладите за оценяване на 
съответствието от одит на две нови удостоверителни услуги 
предоставяни от „Евротръст Технолъджис" АД, съгласно чл. 21, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 

 
 
 
15.12.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


