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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 20 май 2021 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. 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 „ДЕЛТА ГАРД” 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 „СПЕЙС СЕКЮРИТИ” ЕООД. 

 

3. Обсъждане и приемане на решения за изменение на 13 броя 
Разрешения 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“ и 9 броя Разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 

4. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър   от „ОМЪ-ИЛИЕВИ“ ООД на „Р-22” ЕООД. 

 
Вносител: Пеньо Пенев – директор  

      Дирекция „Правна“ 
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РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно искане на „Варна Нет“ ООД за оказване на съдействие 

за постигане на съгласие по реда на чл. 55 от Закона за електронните 
съобщения. 
 

Вносител: Мария Попиванова-Китанова – председател  
      на специализираната комисия 
 

2. Доклад относно удължаване на срока за предоставяне на 
регулаторните счетоводни отчети от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД  и 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за 2020 г. 
 

Вносител: Боряна Стоева – директор  
      Дирекция „Регулиране“ 

 

3. Доклад относно искане на становище по спор между ,,БИОХЕРБА Р“ 
ООД  и „ИН ТАЙМ” ООД съгласно чл. 86, ал. 4 от Закона за пощенските 
услуги. 
 

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
      Дирекция „Правна“ 

 

4. Доклад относно искане за съдействие за доброволно решаване на спор 
с „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД във връзка 
с публикуваните Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване 
на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа). 

 
Вносител: Георги Сулев – председател 

на специализираната комисия  
 

5. Доклад относно План за развитие на Националната система за 
мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди за 
периода 2021÷2025 г. 
 

6. Доклад относно Проект за изграждане на лаборатория за 
електромагнитна съвместимост. 

 

7. Доклад относно обявяване на имот - публична държавна собственост 
за имот - частна държавна собственост. 
 

Вносител: Тинка Капитанова – главен директор  
      Главна дирекция МКС 

 
 
 
 
18.05.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


