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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 05 август 2021 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от спътникови 
радиослужби на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 
EАД. 

 

3. 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-спътникова радиослужба на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” EАД. 

 

4. Обсъждане и приемане на решения за издаване на Разрешение на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията  
за територията на гр. Златица и прекратяване на Разрешение, издадено 
на „ВИКТОРИЯ ПРИВАТ“ ЕООД за гр. Златица. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Наредба за 
съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на 
регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, 
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дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията и точките за безжичен достъп с малък обхват. 
 

Вносители: Мирослава Тодорова – директор 
                                                                                                           Дирекция УОР 
               Мария Бончева – директор  
               Дирекция „Правна“ 
               Тинка Капитанова – главен директор 
               Главна дирекция МКС 
               Мария Попиванова - Китанова – за директор  
               Дирекция „Регулиране“, съгласно  
                                                заповед РД-07-271/30.07.2021 г. 
               Мая Мирчева – директор  
               Дирекция ФАД 

 

2. Доклад относно проект за изменение и допълнение на Методика за 
условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните 
пазари и критериите за определяне на предприятия със значително 
въздействие върху пазара. 

 
Вносител: Катя Дончева – председател 

на работната група  

 

3. Доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за 
приемане  на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на 
универсалната услуга. 

 
Вносител: Николина Хубавенска – председател 

на работната група 

 

4. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Правила за 
взаимодействие със заинтересованите предприятия при 
осъществяване на заявяване, международно координиране и 
регистриране в международни организации по електронни съобщения 
на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен 
спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна 
спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с 
международен акт. 

 
Вносител: Даниела Алексиева – председател 

на работната група 

 

5. Доклад относно проект на Общи изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения. 

 
Вносител: Павлина Цинцова – председател 

                                                                                                         на работната група 
 

 
 
03.08.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


