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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 25 март 2021 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
 

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. 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 „НКП” ЕООД. 
 

2. 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 “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД. 
 

3. 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 „НЮ БОЯНА ФИЛМ“ АД. 
 

Вносител: Мирослава Тодорова – директор  
      Дирекция УОР 

 

4. Обсъждане и приемане на решениe за съгласуване на Общи условия на 
„БЕРИ СМАРТ ЛОДЖИСТИКС“ ООД. 
 

Вносител: Пеньо Пенев – директор  
                    Дирекция „Правна“ 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно приемане на Вътрешни правила за бюджетния процес и 
изпълнението на бюджета на Комисията за регулиране на 
съобщенията. 
 

Вносител: Мая Мирчева – с.д. директор  
                    Дирекция ФАД, съгласно 
                    заповед № СП 416/03.12.2020 г. 

 
2. Доклад относно определяне на специализирана комисия по чл. 55 от 

Закона за електронните съобщения по искане на "Варна Нет" ООД. 
 

3. Доклад относно определяне на специализирана комисия по чл. 55 от 
Закона за електронните съобщения по искане на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
     Вносители:  Боряна Стоева – директор  
                            Дирекция „Регулиране“ 

            Пеньо Пенев – директор  
                            Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно резултати от проверка на внесените регулаторни 

счетоводни отчети (РСО) за 2019 финансова година.  
 
5. Доклад относно намерение за кандидатстване за компенсация на 

несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната 
пощенска услуга за 2020 г.  
 

     Вносител: Боряна Стоева – директор  
           Дирекция „Регулиране“ 

 
6. Доклад относно провеждане на заседание на Управителния съвет на 

Фонда за компенсиране на универсална услуга.   
 

Вносител: Кристина Хитрова – заместник-председател на КРС               
                    и председател на Фонда за компенсиране на   
                    универсалната услуга 

 
7. Доклад относно искане на „ГОЛД ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ“ АД за даване 

на задължителни указания на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Вносител: Мария Попиванова-Китанова – председател  
                    на специализираната комисия 

 
 
23.03.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


