КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Проект
ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Комисията,
което ще се състои на 03 юни 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 “АВЕРС” ООД.
Вносител: Мирослава Тодорова – директор
Дирекция УОР

2. Обсъждане и приемане на решения за отдаване под наем на
индивидуално
определен
ограничен
ресурс,
предоставен
с
притежаваното Разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс - радиочестотен спектър от „ВИЛ ТАКСИ-С” ООД на
„КАЗАНЛЪК ТАКСИ 2016” ООД и „ДЕСИ-Ц“ ЕООД.
Вносител: Пеньо Пенев – директор
Дирекция „Правна“

РАЗДЕЛ Б
1. Доклад относно резултати от проверка на внесените коригирани
регулаторни счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2019 г.
2. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията в
54-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори
(IRG) и 47-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.
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3. Доклад относно представени резултати с писмо вх. № 12-01120/04.03.2021 г. от „Национално, представително, количествено
проучване на пазарите на телевизия, интернет и пакетни електронни
съобщителни услуги в България“.
Вносител: Боряна Стоева – директор
Дирекция „Регулиране“

4. Доклад относно искане от „AСТРА” ЕООД за доброволно решаване на
спор с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД по реда на чл. 86 от
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура.
Вносител: Георги Сулев – председател
на специализираната комисия

5. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на
проект на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.
6. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на
проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за
електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби.
Вносители: Мирослава Тодорова – директор
Дирекция УОР
Пеньо Пенев – директор
Дирекция „Правна“

7. Доклад относно прекратяване на процедура по чл. 55 от Закона за
електронните
съобщения
по
искане
на
„БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.
Вносител: Мария Попиванова - Китанова – председател
на специализираната комисия

8. Доклад относно Годишен доклад на Комисията за регулиране на
съобщенията за 2020 г.
Вносител: Станислава Йорданова – главен секретар на КРС

01.06.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иван Димитров)
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