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

 
РАЗДЕЛ А 

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

Разрешениe за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- номера на „ТЕНДО ТЕЛЕКОМ“ ЕООД. 

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

Разрешение 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

 Дирекция УОР 

 
3. Доклад относно отдаване под наем на индивидуално определен 

ограничен ресурс, предoставен с притежаваното разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър от „ДЖИПИ-Н” ЕООД на „КАЗАНЛЪК ТАКСИ 
2016” ООД. 

 
 
Вносител: Мария Бончева - директор  

 Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно писмо с вх. № 10-00-640/18.05.2021 г. и вх. № 10-00-
640-1/11.06.2021 г. от „СОЛАР СПЕЙС“ ЕООД за подаване на заявка за 
предварителна международна координация. 

 
 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор 

 Дирекция УОР 
 Мария Бончева – директор 
 Дирекция „Правна“  
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2. Доклад относно съгласуване на Общи условия на договора с 
потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от 
„ДАЙРЕКС“ АД. 

 
3. Доклад относно съгласуване на Общи условия на договора с 

потребителите на услугата пощенски парични преводи, предоставяна 
от „ДИНАМИК ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД. 

 
4. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-524-1/09.06.2021 г. от „А1 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 
 
Вносител: Мария Бончева – директор  

Дирекция „Правна“ 

 
5. Доклад относно проект на Правила за изчисляване на нетните разходи 

за предоставяне на универсалната услуга. 
 
 
Вносител: Мария Митовска – председател 

на работната група  

 
6. Доклад относно събиране на информация за развитието на 

широколентовия достъп до интернет в България към 01.07.2021 г. 
 
 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране” 

 
7. Доклад относно Решение № 6828/07.06.2021 г. на Върховния 

административен съд по обществена поръчка с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф 
В. Гурко“ № 6ˮ. 

 
 
Вносител: Мария Бончева – директор  

Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
29.06.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


