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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 15 февруари 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 „О,КЕЙ СУПЕРТРАНС” АД. 
 

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 „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС" ООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
       
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно постъпило в Комисията за регулиране на съобщенията заявление за достъп до 
обществена информация с вх. № 14-00-3083/18.01.2018 г. 
 

2. Доклад относно приемане на решение за изменение и допълнение на Общитe правила за 
условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети. 
 

3. Доклад относно жалба от потребител с вх. № 04-01-1782/2017 г. 
 
 

4. Доклад относно резултати от проверки по писмо от потребител с вх. № 14-00-2979/2017 г. 
 

5. Доклад относно резултати от проверки по жалба от потребител с вх. № 14-00-3132/2017 г.  
 

6. Доклад относно писмо от потребител с вх. № 14-00-3037/2017 г. 
 

7. Доклад относно запитване от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД във връзка с чл. 5, пар. 4 от Регламент 
за изпълнение (ЕС) 2016/2286. 
 

8. Доклад относно писмо от „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД с вх. № 12-01-2311/2017 г. 
 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

               Дирекция ПРОПО 
   

9. Доклад относно резултати от проверка на внесените регулаторни счетоводни отчети за отчетната 
2016 г. 

 
Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 

              Дирекция ПР 
 

10. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, 
гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на 
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въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги”. 

 
Докладва:   Детелина Кръстева – Председател на 

              Работната група 
 

 
 
 
12.02.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


