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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 27 май 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, издадено на ЕТ „КИРИЛ ЧАЛЪКОВ - АКВАТ”. 

 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 
Разрешениe за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- номера на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

      Дирекция УОР 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 
1. Доклад относно откриване на процедура по реда на чл. 57, ал. 1 и 2 от 

Закона за пощенските услуги за отнемане на индивидуална лицензия 
№ 2-003-003/16.07.2020 г. за извършване на услуги, включени в обхвата 
на универсалната пощенска услуга.  
 

Вносители: Боряна Стоева – директор  
        Дирекция „Регулиране“ 

                      Пеньо Пенев – директор  
        Дирекция „Правна“ 
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2. Доклад относно предложение за промени в Списъка на населени места 
и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони, 
изготвен от „Български пощи” ЕАД. 

 
Вносител: Боряна Стоева - директор 

Дирекция „Регулиране” 

 
3. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Правила за 

използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни 
мрежи от радиослужба радиоразпръскване.  

 
 
Вносител: Георги Колев – председател 

на работната група  

 
4. Доклад относно възстановяване на недължимо платена такса. 
 

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

 
5. Доклад относно проект на изменение на Наредба №1 за правилата за 

ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси 
и имена (Наредба №1). 

 
 
Вносител: Йосиф Леви – председател 

на работната група 

 
6. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Правила за 

използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни 
мрежи от подвижна радиослужба. 

 
 
Вносител: Даниела Алексиева – председател 

на работната група 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
25.05.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


