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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 4 март 2021 г. (четвъртък) 

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 "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД. 

 
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 "АЛФА-СОТ-КАРЛОВО" ООД. 

 
3. 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 "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД. 

 
4. 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 "АНАСТАС ДЕЛЧЕВ" ЕООД. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

 Дирекция УОР 
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РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно процедура по обществени консултации относно 
перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в 
радиочестотен обхват 26 GHz. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор 

Дирекция УОР 
 

2. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията в 
53-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори 
(IRG) и 46-то Пленарно заседание на Съвета на регулаторите на 
Органа на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения (BEREC) и Пленарно заседание на Управителния съвет на 
Службата на BEREC. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


