
 1 

  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 24 юни 2021 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 
1. 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, на ET „МАРИАНА ПОПОВА - 58“. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване производството по 

заявление с вх. № 08-01-123/25.03.2021 г. за издаване на временно 
Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър, подадено от „НЕОСАТ” ЕАД. 

 
 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

 Дирекция УОР 

 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

1. Доклад относно проект на Годишен доклад за 2020 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията относно недискриминационното третиране 
на трафика при предоставяне на услугата достъп до интернет (чл. 5, 
пар. 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120). 

 
2. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията в 

20-то Пленарно заседание на Групата на европейските регулатори на 
пощенски услуги. 
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3. Доклад относно Оценка на цените на универсалната пощенска услуга, 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 относно услугите за трансгранична 
доставка на колетни пратки за 2021 г. 

 
4. Доклад относно анализ на пазара на пощенските услуги за 2020 г. 

 
 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране” 

 
5. Доклад относно проект на Функционални спецификации за 

осъществяване на преносимост на национално значими номера от 
Националния номерационен план. 

 
 
Вносител: Йосиф Леви - председател  

на работната група 

 
6. Доклад относно постъпило писмо рег. № 13-00-144 от 31.05.2021 г. от 

Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 

 
 
Вносители: Мария Бончева – директор 

Дирекция „Правна“  
Мирослава Тодорова – директор 
Дирекция УОР 

 
7. Доклад относно приемане на окончателен Годишен доклад на 

Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. 
 
 
Вносител: Станислава Йорданова – главен секретар на КРС  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
22.06.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


