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

 

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

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, на „ДЪ ПРИНСЕС ПРОДЪКШЪН” ЕООД. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно актуализиране на състава на Консултативния съвет за 

национално координиране и съгласуване на радиочестоти и 
радиочестотни ленти. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
2. Доклад относно проект на Анализ по чл. 53, ал. 2 от Закона за 

електронните съобщения на необходимостта от преразглеждане на 
Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на 
съобщенията по Закона за електронните съобщения. 

 
Вносител: Доротея Кожухарова – председател  

      на работната група 
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3. Доклад относно изменение на нормативните актове, издадени от 
Комисията за регулиране на съобщенията по силата на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн. 
ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г.).   

 
4. Доклад относно Решение № 4009/30.03.2021 г. по адм. дело № 

7897/2020 г. на Върховния административен съд във връзка с Решение 
№ 470/12.12.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 
 

5. Доклад относно тълкуване на Решение № 1165/15.12.2011 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията. 
 

Вносител: Мария Бончева – директор  
                  Дирекция „Правна“ 
 
6. Доклад относно назначаване на експертиза по чл. 49 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 
 

Вносители: Боряна Стоева – директор  
                    Дирекция „Регулиране“ 

                      Мая Мирчева – директор  
                    Дирекция ФАД 

                      Мария Бончева – директор  
                    Дирекция „Правна“ 
 

7. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 
Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, 
позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги. 

 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор  

                    Дирекция УОР 
                      Мария Бончева – директор  

                    Дирекция „Правна“ 
 
8. Доклад относно обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

специализирана измервателна апаратура (специализирани станции за 
радиомониторинг и измервания) за Националната система за 
мониторинг на радиочестотния спектър". 
 

Вносители: Мария Бончева – директор  
                    Дирекция „Правна“ 

                      Тинка Капитанова – главен директор  
                    Главна дирекция МКС 

 
 
 
06.07.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


