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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 14 октомври 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 ЕТ „МАРИАНА ПОПОВА-58”. 

 
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 
въздушна подвижна радиослужба на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ 
ЧЕРВЕН КРЪСТ”. 

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

4. 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. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър от „ВЕЛИНА ТАКСИ” ЕООД на „СКОРПИОН - 
2017” ЕООД. 

 
Вносител: Мария Бончева – директор 

Дирекция „Правна” 
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6. Обсъждане и приемане на решение относно настъпили промени в 
правно-организационната форма на ФИНАНСОВА КЪЩА „КЕШ 
ЕКСПРЕС СЪРВИСИС” ООД. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране” 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 
Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения 
от любителска радиослужба. 
 

Вносител: Михаела Тричкова – председател 
на работната група 

 
2. Доклад относно информация за резултатите от участията на Комисията 

за регулиране на съобщенията в международни прояви за периода юли 
- септември 2021 г. 
 

3. Доклад относно информация за предстоящи международни прояви с 
участие на членове на Комисията за регулиране на съобщенията и 
нейната администрация за периода 01 октомври - 31 декември 2021 г. 
 

Вносител: Златко Тодоров – началник отдел 
                    Дирекция ФАД и отговорник 

на Координационен екип 

 
4. Доклад относно проект на Процедурни правила на Комисията за 

регулиране на съобщенията за решаване на спорове по глава осма от 
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 
 

Вносители: Мария Бончева – директор 
   Дирекция „Правна” 

                      Боряна Стоева – директор 
   Дирекция „Регулиране” 

 
5. Доклад относно откриване на процедура за обществено обсъждане на 

съгласуван от Комисия за защита на конкуренцията 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 
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6. Доклад относно искане за даване на задължителни указания на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 
Вносител: Мария Бончева – директор 

Дирекция „Правна” 

 
7. Доклад относно съгласуване резултатите от прилагане на Системата за 

разпределение на разходите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД през 2020 г. 
и анализ за наличието и размера на несправедлива финансова тежест 
от извършване на универсалната пощенска услуга за 2020 г. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране” 

 
8. Доклад относно приемане на Правила за използване на радиочестотния 

спектър след регистрация. 
 

Вносители: Мирослава Тодорова – директор 
   Дирекция УОР 

                      Мария Бончева – директор 
   Дирекция „Правна” 

 
9. Доклад относно отчет за контролната дейност на Главна дирекция 

„Мониторинг и контрол на съобщенията” за III-то тримесечие на 2021 г. 
 

Вносител: Тинка Капитанова – главен директор 
Главна дирекция МКС 

 
10. Доклад относно изготвен проект на Критерии за подбор и оценка на 

приоритетни инвестиционни проекти, финансирани със средства от 
държавния бюджет за системата на Комисията за регулиране на 
съобщенията. 

 
Вносител: Мая Мирчева  – директор 

Дирекция ФАД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.10.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


