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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 16 декември 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 „РАПТОР ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 

2. Обсъждане и приемане на проекти на Актове за установяване на 
публично държавно вземане. 
 

Вносител: Мая Мирчева – директор  
      Дирекция ФАД 
 

3. Обсъждане и приемане на решение относно настъпили промени в 
наименованието на „Динамик Експрес енд Лоджистикс“ ЕООД. 

 
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 резултати от проведена процедура по обществено 
обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на 
Методика 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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3. Доклад относно проект на  насоки  по чл. 160 ал. 4 от Закона за 

електронните съобщения и процедури, приложими към получаване на 
достъп и взаимно свързване. 

 
Вносител: Йорданка Йончева– председател  

                                                                                                на работната група 

 

4. Доклад за изпълнението на задължението за извършване на 
универсалната пощенска услуга за периода 2016-2020 г. 
 

Вносител: Боряна Стоева – директор  
      Дирекция „Регулиране“ 

 

5. Доклад относно радиочестотния спектър в обхвати 700 MHz, 1800 MHz 
и 26 GHz.  

 

6. Доклад относно постъпилo заявлениe с вх. № 18-00-134/26.11.2021 г. от 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

Вносители: Мирослава Тодорова – директор  
        Дирекция УОР 

                      Мария Бончева – директор  
        Дирекция „Правна“ 

 

7. Доклад относно резултати от анализа на доклад за оценяване на 
съответствието от извършен одит на „Система за електронни плащания 
България/СЕП България“ АД, съгласно чл. 20, параграф 1 от Регламент 
(ЕС) № 910/2014.  

 

8. Доклад относно резултати от анализа на доклад за оценяване на 
съответствието от одит на „Информационно обслужване“ АД, съгласно 
чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


