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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 31 август 2021 г. (вторник) 

от 11:00 часа 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 
Разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“ на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за  изменение и допълнение на 

Разрешение на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 
ЕАД и привеждане към типово Разрешение за ползване на 
номерационни ресурси. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на 
Разрешениe 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  „ЕГИДА - СОФИЯ“ ЕАД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „ИНВЕСТОР.БГ” АД за ползване на радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град София 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 радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Момчилград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „РТЕ НЕТ” ООД за ползване на радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Кърджали след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 

Разрешение за ползване на радиочестотен спектър на „ЕНДУРОСАТ“ 
АД. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 
8. Обсъждане и приемане на решение относно заявление за предсрочно 

прекратяване на индивидуална лицензия за извършване на услугата 
пощенски парични преводи от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД.  

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 
 

1. Доклад относно изпълнение на Заповед № РД-07-258/26.07.2021 г. на 
председателя на КРС. 

 
Вносител: Станислава Йорданова – председател  

      на работната група 

 
2. Доклад относно извършена комплексна проверка на пощенски 

оператори относно спазване на Наредба № 6/2011 г. за изискванията за 
пощенската сигурност. 

 
Вносители: Тинка Капитанова – главен директор 
                      Главна дирекция МКС 
                      Боряна Стоева – директор 

   Дирекция „Регулиране“ 
   Мария Бончева – директор  
   Дирекция „Правна“     

 
 
 27.08.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


