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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 24 септември 2020 г. (четвъртък) 
от 14:00 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решения за  прекратяване на действието на 
разрешение, издадено на „ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД и  изменение и допълнение 
на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс-номера на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за  изменение на разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Белоградчик след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за  изменение на разрешение, 
издадено на „ФОКУС-НУНТИ” ООД за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Ловеч след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Общи условия за 

взаимоотношенията с потребители на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД за 
предоставяне на неуниверсални пощенски услуги на територията на 
страната. 
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5. Обсъждане и приемане на решения за откриване на процедури по 
отнемане на разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс. 

 
Вносител: Пеньо Пенев –  Директор  
 Дирекция „Правна“ 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 

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

51-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори 
(IRG) и 44-то Пленарно заседание на Съвета на регулаторите на 
Органа на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения (BEREC) и Пленарно заседание на Управителния съвет на 
Службата на BEREC. 

 
 

Вносител: Данаил Николов – За Дирекция „Регулиране“,  
                    съгласно Заповед № РД-07-253/18.09.2020 г. 

 

2. Доклад относно Проект на Делегиран акт на Европейската комисия за 
определяне на максимални нива на цените за терминиране в мобилни и 
фиксирани мрежи в Европейския съюз (ЕС). 

 
Вносители: Данаил Николов – Държавен експерт  

              Дирекция „Регулиране“ 
                      Николина Хубавенска – Главен експерт  

              Дирекция „Регулиране“ 
                      Павел Нончев – Старши експерт  

              Дирекция „Регулиране“ 

 
3. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

проект на решение за изменение и допълнение на Технически 
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 
радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова  и 
съоръженията, свързани с тях. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
 
 
 
 



 3 

4. Доклад относно приемане на актуализирани  Вътрешни правила за 
международната дейност и сътрудничество на Комисията за регулиране 
на съобщенията. 

 
 

Вносител: Станислава Йорданова – Директор  
 Дирекция ФАД и с.д. главен секретар на КРС, 
                    съгласно Заповед № СП 395/07.07.2020 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.09.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Иван Димитров) 


