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

 
 

 
РАЗДЕЛ А 

 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на 
Разрешение за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез 
електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба - PMR, 
издадено на "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване на производство 
по заявление вх. № 12-01-283/14.07.2021 г. за прекратяване на 
действието 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 ЕТ 
„МАРИАНА ПОПОВА - 58“ ЕАД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на 

Разрешениe 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 „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 
4. 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 радиослужба от вида „точка към точка“ на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 
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5. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на част от права и 
задължения, включени в Разрешение за ползване на индивидуално 
определен ресурс - радиочестотен спектър от „СОТ-911“ ООД на „ВИП 
СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 

 
 
Вносител: Мария Бончева – директор  

Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно регулярно събиране на информация във връзка с 

постъпило искане от работна група "Статистика и индикатори" към 
Органа на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения. 

 
2. Доклад относно искане до Групата за сътрудничество за актуализиране 

на информацията за прилагането на Инструментариума за 
киберсигурност на 5G мрежите. 

 
 

Вносител: Мария Попиванова-Китанова - за директор 
Дирекция "Регулиране", съгласно 
Заповед РД-07-271/30.07.2021 г. 

 
3. Доклад относно проект на Наредба за условията и реда за 

предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните 
съобщения. 

 
 
Вносител: Мария Попиванова-Китанова – председател 

на работната група  

 
4. Доклад относно проект на актуализирани Вътрешни правила за 

получаване, съхранение и изпращане на документи, маркирани като 
„Търговска тайна“, в Комисията за регулиране на съобщенията. 

 
 
Вносител: Владимир Михайлов – председател 

на работната група  

 
5. Доклад относно изменение на типово разрешение за ползване на 

номерационни ресурси, във връзка с измененията на нормативната 
уредба.  

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор 

Дирекция УОР 
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6. 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.). 

 
 
 
 
Вносител: Мария Бончева – директор 

Дирекция "Правна" 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.08.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


