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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 21 октомври 2021 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
Разрешение за ползване на радиочестотен спектър на „СПАЙДЪР 
ПРОДАКШЪН” ЕООД. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 
2. Обсъждане и приемане на решения за откриване на процедури по 

отнемане на Разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс. 

 
Вносител: Мария Бончева – директор 

Дирекция „Правна” 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно Програма за развитие на човешките ресурси, във 
връзка с развитието на Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър за граждански нужди и Програма за обучение 
на персонала в Комисията за регулиране на съобщенията, в т.ч. и за 
служителите на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на 
съобщенията“. 

 
Вносители: Тинка Капитанова – главен директор 

   Главна дирекция МКС 
                      Мая Мирчева – директор 

   Дирекция ФАД 

 
2. Доклад относно обсъждане и приемане на резултати от обществено 

обсъждане на Правила за използване на радиочестотен спектър за 
радиосъоръжения от любителска радиослужба и откриване на нова 
процедура по обществено обсъждане. 

 
Вносител: Михаела Тричкова – председател 

на работната група 
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3. Доклад относно изменение на нормативните актове, издадени от 
Комисия за регулиране на съобщенията по силата на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн. 
ДВ, бр.20 от 9 март 2021 г.). 
 

Вносител: Мария Бончева – директор 
Дирекция „Правна” 

 
4. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

Правила за условията и реда за прехвърляне на Разрешения за 
ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и 
задълженията по Разрешения за ползване на ограничен ресурс и 
отдаване под наем на радиочестотен спектър. 

 
Вносител: Мария Бончева – председател 

на работната група 

 
5. Доклад относно проект на Правила за определяне на условията и реда 

за предоставяне на информация за местоположението на 
потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, 
предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при 
спешни повиквания. 

 
Вносител: Йосиф Леви – председател 

на работната група 

 
6. Доклад относно двадесет и осмо регулярно събиране на данни за 

международния роуминг. 
 

Вносител: Боряна Стоева – директор 
Дирекция „Регулиране” 

 
7. Доклад относно наложеното задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 
 

Вносители:  Боряна Стоева – директор 
    Дирекция „Регулиране“ 

                       Мария Бончева – директор 
    Дирекция „Правна“ 

                       Тинка Капитанова – главен директор 
    Главна дирекция МКС 

                       
 
 
 
19.10.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


