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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 22 юли 2021 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „МЕЖДИННА СТАНЦИЯ 15” ООД. 

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

издадено на „РАДИО 1” 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 Габрово 
след решение на Съвета за електронни медии. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „МЕТРОРАДИО“ 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 Габрово след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешениe, 
издадено на „МЕТРОРАДИО“ 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 Ямбол след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
Вносител: Даниела Алексиева – за директор  

                                  Дирекция УОР, съгласно заповед  
                                  № 599/24.06.2021 г. 
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5. Обсъждане и приемане на решение относно заявление на „ЗОНА ЕКС“ 
ЕООД за издаване на индивидуална лицензия за извършване на 
услугата пощенски парични преводи. 
 

Вносител: Петя Симова – председател 
              на специализираната комисия 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно резултати от анализа на доклади за оценяване на 
съответствието от извършен одит на „Борика“ АД, съгласно чл. 20, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

 
Вносител: Даниела Алексиева – за директор  

                                  Дирекция УОР, съгласно заповед  
                                  № 599/24.06.2021 г. 

 
2. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

проект на изменение на Наредба №1 за правилата за ползване, 
разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за 
ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена. 
 

Вносител: Йосиф Леви – председател 
     на работната група  

 
3. Доклад относно етапно изпълнение на бюджета на Комисията за 

регулиране на съобщенията към 30.06.2021 г. 
 

Вносител: Мая Мирчева – директор 
              Дирекция ФАД 

 
4. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Правила за 

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

Вносител: Десислава Влаева – председател 
     на работната група  

 
5. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Правила за 

използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни 
мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение. 

 
Вносител: Васил Стоев – председател 

     на работната група  
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6. Доклад относно проект на изменение на Типово предложение за 
сключване на договор за взаимно свързване на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД и поставяне на този проект 
на обществени консултации. 

 
Вносители: Боряна Стоева – директор 

       Дирекция „Регулиране“ 
       Георги Сулев – за директор 
       Дирекция „Правна“, съгласно  
       заповед № 725/09.07.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
20.07.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


