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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 юни 2020 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 „КРИСТА - ЕМ“ EООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър. 

                                                           
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 
      

3. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера от 
„ТЕРАВОЙС“ ЕАД на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД. 

 
Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  

              Дирекция „Правна“ 
 

 
    

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно приемане на проект на решение за определяне, анализ 
и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в 
определено местоположение на индивидуални обществени телефонни 
мрежи (пазар 1 от Препоръка 2014/710/EC относно съответните пазари 
на продукти и услуги в сектора на електронните комуникации).  
 

Вносител:  Мария Попиванова - Китанова – Председател  
             на работната група 
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2. Доклад относно приемане на проект на решение за определяне, анализ 

и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в 
индивидуални мобилни мрежи (пазар 2 от Препоръка 2014/710/EC 
относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на 
електронните комуникации).  

 
Вносител:  Милена Петкова – Председател  

             на работната група 
 
3. Доклад относно изменение и допълнение на Технически изисквания за 

работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 
    

4. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията в 
18тото Пленарно заседание на Групата на европейските регулатори на 
пощенски услуги (ERGP). 

 
Вносител:   Боряна Стоева – Директор  

              Дирекция „Регулиране“ 
 

5. Доклад относно избор на изпълнител по процедура чрез пряко 
договаряне с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent“. 

 
Вносител:  Елисавета Соколова – Председател  

             на работната група 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.06.2020 г.                              ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Илия Христозов) 
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