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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 28 април 2021 г. (сряда) 

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 „АСО СОФИЯ” ООД. 

 
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 СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 

 
3. 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 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - 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. 

 
5. 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 
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електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Пещера 
след решение на Съвета за електронни медии. 

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

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Пещера след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Общи условия на 

„ЕКС ЕКСПРЕС“ ЕООД. 
 

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
      Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно План за развитие на Националната система за 

мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода 
2021÷2025 г.  

 
Вносител: Тинка Капитанова – главен директор  

      Главна дирекция МКС 

 
2. Доклад относно внесено заявление за предсрочно прекратяване на 

индивидуална лицензия за извършване на услугата пощенски парични 
преводи от „МАРИСТО 2009“ ЕООД. 

 
 
Вносител: Боряна Стоева – директор  

      Дирекция „Регулиране“ 
 
 
 
 

 
 
  
 
26.04.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


