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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 18 ноември 2021 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване 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 „ТАКСИ И ЕКСПРЕС“ EООД. 
 

2. Oбсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи 
от спътникови радиослужби на „ЕНДУРОСАТ“ АД. 

 
3. 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 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ EАД. 

 
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 ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно oбсъждане и приемане на проект на съвместни 
Указания на Комисия за регулиране на съобщенията и Комисията за 
защита на личните данни за условията, методиката и сроковете за 
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предоставяне на информация между предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни услуги за наличието на 
неплатени задължения на крайния ползвател по чл. 249, ал. 4 от Закона 
за електронните съобщения. 
 

Вносител: Йоанна Георгиева – председател 
 на работната група 

 
2. Доклад относно информация от проведена работна среща между 

Комисията за регулиране на съобщенията и Гръцката комисия по 
телекомуникации и пощи (EETT). 

 
Вносител: Златко Тодоров – началник отдел 
                    Дирекция ФАД и отговорник 

                                                                                                        на Координационен екип 
 
3. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията в 

21-то Пленарно заседание на Групата на европейските регулатори на 
пощенски услуги. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор  

      Дирекция „Регулиране“ 

 
4. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Решение за 

изменение и допълнение на Правила за свободно използване на 
радиочестотния спектър. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.11.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


