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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 22 декември 2021 г. (сряда) 
от 10:30 часа 

 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решения за изменение на Разрешения, 
издадени на „СУИСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ АД. 
 

2. 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 „ПС ГАРД“ ЕООД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба - PMR на „ЗЕЛЕНА КОМПАНИЯ“ ЕООД. 
 

4. 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 „ДЕЛТА-ИГЕ“ ЕООД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на Разрешение за 
ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна 
радиослужба от вида „точка към точка“ на ЕТ „ДИАНА - БОРИСЛАВ 
ГЕОРГИЕВ“. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен 
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спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към 
точка“ на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

     Дирекция УОР 

 
7. Обсъждане и приемане на проекти на Актове за установяване на 

публично държавно вземане. 
 

Вносител: Мая Мирчева – директор  
     Дирекция ФАД 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Решение за 
изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния 
спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба 
след издаване на разрешение. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
2. Доклад относно изменение на нормативните актове, издадени от 

Комисията 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.). 

 
3. Доклад относно обществена консултация на проект на Процедурни 

правила на Комисията за регулиране на съобщенията за решаване на 
спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура. 

 
Вносител: Мария Бончева – директор  

                                                                                                         Дирекция „Правна“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


