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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 януари 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 „АСО ПАНЕМА“ ООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за издаване 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, на „ЕЛЕКТРОМОНТАЖ” АД - Румъния. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на 2 броя Общи 

условия на „МАДРАББИТ“ ЕООД. 
 

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

 

1. Доклад относно заявление за достъп до обществена информация с вх. 
№ 16-00-18/29.12.2020 г. 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

Дирекция „Правна“ 
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2. Доклад относно определяне на специализирана комисия по чл. 56 от 

Закона за електронните съобщения по искане на „ГОЛД ТЕЛЕКОМ 
БЪЛГАРИЯ“ АД. 

 
Вносители: Боряна Стоева – директор  

  Дирекция „Регулиране“ 
                      Пеньо Пенев – директор  

  Дирекция „Правна“ 

 
3. Доклад относно продължаване срока на действие на Разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz и 1800 MHz за 
осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, 
позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги, 
издадено на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” EАД. 
 

Вносители: Мирослава Тодорова – директор  
  Дирекция УОР 

                      Пеньо Пенев – директор  
  Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно Проект на Индикативен план  за международната 

дейност на КРС през 2021 г. 
 

Вносител: Станислава Йорданова – главен секретар на КРС  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.01.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


