КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Приет след гласуване
ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Комисията,
което се проведе на 23 септември 2021 г. (четвъртък)
от 10:30 часа
РАЗДЕЛ А
1. 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

2. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на Разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър от „ЯНТРА ТРАНС” ЕООД на „ИНТЕРТАКСИ
822” ООД.
Вносител: Мария Бончева – директор
Дирекция „Правна“

РАЗДЕЛ Б
1. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията в
55-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори
(IRG) и 48-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: Боряна Стоева – директор
Дирекция „Регулиране“

2. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на
Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при
осъществяване на заявяване, международно координиране и
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регистриране в международни организации по електронни съобщения
на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен
спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна
спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с
международен акт.
Вносител: Даниела Алексиева – председател
на работната група

3. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на
Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни
съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на
разрешение.
Вносител: Васил Стоев – председател
на работната група

4. Доклад относно удължаване на срока на процедури по обществено
обсъждане, открити с Решения № 301 и 302 от 19.08.2021 г. на
Комисията за регулиране на съобщенията.
Вносители: Мирослава Тодорова – директор
Дирекция УОР
Мария Бончева – директор
Дирекция „Правна“

5. Доклад относно изменение на нормативните актове, издадени от
Комисията за регулиране на съобщенията по силата на Закона за
изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн.
ДВ, бр.20 от 9 март 2021 г.)
Вносител: Мария Бончева – директор
Дирекция „Правна“

23.09.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иван Димитров)
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