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

 

 
РАЗДЕЛ А 

 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 
издадено на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД 
за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно проект на Постановление на Министерския съвет за 

приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на 
универсалната услуга. 

 
 

Вносител: Николина Хубавенска – председател 
на работната група  

 
2. Доклад относно обсъждане 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 
обмен на данни между предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни услуги за просрочени задължения на 
крайните ползватели по чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните 
съобщения. 

 
 
Вносител: Йоанна Георгиева – председател 

на работната група  
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3. Доклад относно резултати от анализа на доклади за оценяване на 
съответствието от извършен одит на „Евротръст Технолъджис“ АД, 
съгласно чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор 

Дирекция УОР 

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

съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на 
регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, 
дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията и точките за безжичен достъп с малък обхват. 

 
 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 
Мария Бончева – директор  
Дирекция „Правна“ 
Тинка Капитанова – главен директор 
Главна дирекция МКС 
Боряна Стоева – директор 
Дирекция „Регулиране” 

 
5. Доклад относно проекти на образци на заявления и уведомление, 

съдържащи данните, необходими за регистрация по Наредбата за 
съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на 
регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, 
дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията и точките за безжичен достъп с малък обхват. 

 
 
Вносители: Мирослава Тодорова - директор 

Дирекция УОР 
Мария Бончева – директор 
Дирекция „Правна” 

 
6. Доклад относно отчет за изпълнението на програмния бюджет на 

Комисията за регулиране на съобщенията към 30.06.2021 г. 
 
 
Вносител: Мая Мирчева – директор 

 Дирекция ФАД 
 
 

 
 
 
 

17.08.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


