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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 01 февруари 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване проект на Общи условия на договора с 
потребителите на неуниверсални пощенски услуги и „ДИРЕКТ КУРИЕР” ЕООД. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
 

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 "ТИМ" ЕАД. 
 

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 "САЛАМАНДЪР"ООД. 

 
4. 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 "ЕЛАЦИТЕ - МЕД"АД. 
 
 

5. 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 „СИСТЕМИ ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА /СОТ/-168” ООД. 

6. 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 ОБЩИНА ТРОЯН. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за издаване 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 на „КОМФОРТ САНДАНСКИ” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно действия по Инструкцията за техническите и организационните мерки за защита 
на личните данни, обработвани в Комисията за регулиране на съобщенията. 
 

Докладва:   Директорите на дирекции 
 

2. Доклад относно изпращане на обобщен годишен доклад за 2017 г. до Европейската комисия и 
Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност. 
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Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТРЕП 
 

3. Доклад относно писма с вх. № № 04-04-129/12.10.2017 г. и 04-04-129/19.10.2017 г. от „МОБИЛТЕЛ“ 
ЕАД. 

 
Докладва:   Бойка Димитрова – Съпредседател на 

              Работната група  
                    Данаил Николов – Съпредседател на 

              Работната група  
 

4. Доклад относно проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от 
административното обслужване, предоставяно от КРС за 2017 г. 
 

Докладва:   Павлина Цинцова – Председател на  
              Експертната комисия 
 

5. Доклад относно писма от потребители с вх. № № 14-00-3167/02.01.2018 г. и 94-00-1/03.01.2018 г.  
 

6. Доклад относно жалба от потребител с вх. № 94-00-325/06.07.2016 г. 
 

7. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-3562/29.12.2017 г. на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС” ООД. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
 

8. Доклад относно писмо вх. № 12-01-32/05.01.2018 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
 

 
 
 
 
29.01.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


