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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 18 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 „ЧАР ТАКСИ” ООД. 
 

2. 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 „ВИП СЕКЮРИТИ” 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 “ПАРАДОКС” ЕООД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решения за изменение на 2 броя 

Разрешения за предоставяне на позиция на геостационарната орбита, 
определена за Република България за осъществяване на електронни 
съобщения чрез спътникова система и 2 броя Разрешения за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения чрез интегрирана мобилна 
спътникова система. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 
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5. Обсъждане и приемане на решения относно отнемане на Разрешения 
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс издадени на 
„ЛАПЛАС“ АД, „Стаф“ ЕООД,  „ДИАНА-ЛЕС“ ООД и „РИН ГРУП“ ООД. 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно разрешение за промяна на контрола върху 
управлението на „СПИДИ“ АД. 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

     Дирекция „Правна“ 

 
2. Доклад относно план за контролната дейност на Главна дирекция 

„Мониторинг и контрол на съобщенията“ за II тримесечие на 2021 г. 
 
 

Вносител: Тинка Капитанова - Главен директор  
                    Главна дирекция МКС 

 
3. Доклад относно изпълнение на раздел А, т. III, 2 и раздел В, т. 4 от 

Процедуратата за издаване и изпълнение на актове за установяване на 
публични държавни вземания, съставяне и връчване на актове за 
установяване на административни нарушения и за изпълнение на 
влезли в сила наказателни постановления в Комисията за регулиране 
на съобщенията. 

 
Вносители: Пеньо Пенев – директор  

        Дирекция „Правна“ 
                  Мая Мирчева – с.д. директор  
                  Дирекция ФАД, съгласно 
                  заповед № СП 416/03.12.2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.03.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


