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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 29 юли 2021 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 

Разрешениe за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- номера на „ИНСПАЙЪР КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решениe за изменение на Разрешение за 

ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба - PMR, издадено на ЕТ "Н.В. НИКОЛАЙ 
ОГНЯНОВ".  

 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение 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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 
Вносител: Мирослава Тодорова – директор  

 Дирекция УОР 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение за 

предоставяне на позиция на геостационарната орбита, определена за 
Република България за осъществяване на електронни съобщения чрез 
спътникова система “BULSAT-BSS-1.2W-W” от радиослужба 
радиоразпръскване - спътниково на „БЪЛГАРИЯ САТ” EАД. 

 
Вносители: Мирослава Тодорова – директор  

Дирекция УОР 
Мария Бончева – директор  
Дирекция „Правна“ 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
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радиочестотен спектър от „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД на „БАТ СОТ” 
ЕООД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решения относно отдаване под наем на 

индивидуално определен ограничен ресурс, предoставен с 
притежаваното от „ТРАНСПЕНТ“ ЕООД Разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър. 

 
Вносител: Мария Бончева - директор  

 Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно удължаване на срока на обществено обсъждане на 

проект на Функционални спецификации за осъществяване на 
преносимост на национално значими номера от Националния 
номерационен план. 

 
Вносител: Йосиф Леви – председател 

на работната група 

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

използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от 
любителска радиослужба. 

 
Вносител: Михаела Тричкова – председател 

на работната група  

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

условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за 
регулиране на съобщенията и проект на Вътрешни правила за 
административното обслужване на постъпилите заявления за достъп до 
обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията. 

 
Вносител: Веселин Ковачев – председател 

на работната група 

 
4. Доклад относно Решение № 4009/30.03.2021 г. по адм. дело № 

7897/2020 г. на Върховния административен съд във връзка с Решение 
№ 470/12.12.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 
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5. Доклад относно заявление за достъп до обществена информация с вх. 

№ 16-00-10/12.07.2021 г. 
 
 
Вносител: Мария Бончева – директор  

Дирекция „Правна“ 

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

условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на 
ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по 
разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на 
радиочестотен спектър. 

 
Вносител: Мария Бончева – председател 

на работната група 

 
7. Доклад относно проект на Позиция относно приложението на 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 
година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския 
парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за 
терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и 
единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във 
фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера 
след код 700. 

 
Вносител: Боряна Стоева – директор 

Дирекция „Регулиране” 

 
8. Доклад относно проект за изграждане на лаборатория за 

електромагнитна съвместимост. 
 
 
Вносител: Тинка Капитанова – председател 

на работната група 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
27.07.2021 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 


