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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 09 декември 2021 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба - PMR на „ПРОФЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИ 
СЪРВИСИС“ ЕООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба - PMR на „ОУ ДЖИ СЕКЮРИТИ“ АД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на временно 
Разрешение за ползване на радиочестотен спектър на „ЕНДУРОСАТ“ 
АД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешениe, 
издадено на „БУМЕРАНГ ФМ” ЕООД за ползване на радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Габрово след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 
5. Обсъждане и приемане на проекти на Актове за установяване на 

публично държавно вземане. 
 

Вносител: Мая Мирчева – директор  
      Дирекция ФАД 
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6. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър от „БОЙКОС“ ЕООД на „АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК“ 
ЕООД. 
 

Вносител: Мария Бончева – директор  
      Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно заплащане на членски внос към Групата на 
независимите регулатори (IRG) за 2022 г. 
 

Вносител: Мая Мирчева – директор  
      Дирекция ФАД 

 
2. Доклад относно план за контролната дейност на Главна дирекция 

„Мониторинг и контрол на съобщенията“ за I-то тримесечие на 2022 г. 
 

Вносител: Тинка Капитанова – главен директор  
      Главна дирекция МКС 

 
3. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на 
функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия“, 
„идентификация на свързаната линия“ и „тонално номеронабиране“. 
 

Вносител: Йосиф Леви – председател  
                                                                                                на работната група 
 

4. Доклад относно приемане на проект на решение на Комисията за 
регулиране на съобщенията за анализ на пазара на едро на 
резервиран капацитет (пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245). 
 

Вносител: Боряна Стоева – председател  
                                                                                                на работната група 
 

5. Доклад относно проекти на образци на въпросници за отчет на 
дейността през 2021 г. на предприятията, притежаващи регистрация в 
Комисията за регулиране на съобщенията за намерение да 
осъществяват обществени електронни съобщения. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор  

      Дирекция „Регулиране“ 
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6. Доклад относно постъпили заявления с вх. № 18-00-134/26.11.2021 г. от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и вх. № 10-00-1578/06.12.2021 г. от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Вносители: Мирослава Тодорова – директор  
        Дирекция УОР 

                      Мария Бончева – директор  
        Дирекция „Правна“ 

 
7. Годишен доклад за състоянието на риска в през 2021 г. и Риск-регистър 

на рисковете на Комисията за регулиране на съобщенията, установени 
към 31.12.2021 г.  

 
Вносител: Мирослава Тодорова – за главен секретар на КРС,  

      съгласно Заповед РД-07-471/23.11.2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.12.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


