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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 11 май 2018 г. (петък) 

от 11:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение № 01342/23.12.2008 г. на 
„ТЕЛЕКОМ 1“ ЕООД. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 
              Дирекция ТРЕП 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен    ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба, издадено на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” EAД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на ЮГОЗАПАДЕН 
УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“. 
 
 

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 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД. 

6. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на 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 "ВАЙК-2" ООД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
       
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно проблеми свързани с регулирането на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
                    Детелина Кръстева – Директор 

              Дирекция ПР 
 

2. Доклад относно предложение на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД за промени в указателя на 
пощенските кодове. 

 
Докладва:   Детелина Кръстева  – Директор 

              Дирекция ПР 
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3. Доклад относно прекратяване възлагането на поръчка с предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на БТК ЕАД за 2016 финансова година”. 
 

Докладва:   Мария Попиванова – Председател на 
              Работната група 
 

4. Доклад относно приключили процедури по обществено обсъждане и  обществени консултации на 
решения за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и Правилата за условията и реда за 
издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за производствени нужди. 
 

5. Доклад относно проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. 
 

6. Доклад относно писмо с вх. № 30-00-17/13.04.2018 г. на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА 
ПОЛИЦИЯ“. 
 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
               Дирекция ПРОПО 
 

7. Доклад относно заявление с  вх. № 08-01-147/04.04.2018 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

8. Доклад относно избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на горива 
(бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на 
Комисията за регулиране на съобщенията”. 
 

Докладва:   Красимир Василев – Председател на 
              Работната група 
 
 
 
 

08.05.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Росен Желязков) 
 


