
 1 

  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 30 септември 2021 г. (четвъртък) 

от 11:00 часа 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение за 
ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър за собствени 
нужди чрез електронна съобщителна мрежа от въздушна подвижна 
радиослужба, издадено на Държавно предприятие „Ръководство на 
въздушното движение”. 

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

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

3. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба - PMR на „ВТА СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 
4. Обсъждане и приемане на решение относно настъпили промени в 

правно-организационната форма на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД. 
 
5. Обсъждане и приемане на решение относно внесено заявление за 

предсрочно прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на 
услугата пощенски парични преводи и индивидуална лицензия за 
услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга от 
„ТЕРРА ПОСТ СЪРВИСИС“ ЕООД. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране“ 

 



 2 

6. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение 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 Силистра от „БОЙКОС“ 
ЕООД на „АГЕНЦИЯ ВИТОША“ ЕООД. 

 
Вносител: Мария Бончева – директор 

Дирекция „Правна“ 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на част от правата 

и съответните задължения, включени в Разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - номера от „НЕТ 1“ ЕООД 
на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
Вносители: Мария Бончева – директор 
                      Дирекция „Правна“ 
                      Мирослава Тодорова – директор  

   Дирекция УОР     

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно план за контролната дейност на Главна дирекция 
„Мониторинг и контрол на съобщенията“ за IV тримесечие на 2021 г. 

 
Вносител: Тинка Капитанова – главен директор 

Главна дирекция МКС 

 
2. Доклад относно заявление за достъп до обществена информация с вх. 

№ 16-00-11/01.09.2021 г. 
 

Вносител: Мария Бончева – директор 
Дирекция „Правна“ 

 
3. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в 
Комисията за регулиране на съобщенията. 

 
Вносител: Веселин Ковачев – председател 

на работната група 

 
4. Доклад относно проект на актуализирани Вътрешни правила за 

получаване, съхранение и изпращане на документи, маркирани като 
„Търговска тайна“, в Комисията за регулиране на съобщенията. 

 
Вносител: Владимир Михайлов – председател 

на работната група 
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5. Доклад относно приемане на Правила за използване на радиочестотния 

спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби 
след издаване на разрешение. 

 
6. Доклад относно приемане на Правила за свободно използване на 

радиочестотния спектър. 
 

Вносители: Мирослава Тодорова – директор 
                      Дирекция УОР 
                      Мария Бончева – директор  

   Дирекция „Правна“     

 
7. Доклад относно Правила за условията и реда за предоставяне и 

ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на 
викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално 
номеронабиране”. 

 
Вносител: Йосиф Леви – председател 

на работната група 

 
8. Доклад относно приемане на проект на решение на Комисията за 

регулиране на съобщенията във връзка с преразглеждане на 
действащите задължения за осигуряване на обществени телефонни 
апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни 
услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и 
осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като 
задължения за предоставяне на универсална услуга. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.09.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


