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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 19 април 2018 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение на „НОВАТЕЛ“ 

ЕООД. 
 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТРЕП 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ПЛЮС Р - 2015” 
ЕООД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 
аналогово радиоразпръскване на територията на град Дупница след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение 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 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” EАД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване производството по заявление 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 на „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД. 
 

5. 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 “МЕГА СОТ” ЕООД. 

 
 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изготвяне на обява с оглед сключване на договори с  предмет: "Периодична 
доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на КРС при следните 
самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Копирна хартия; Позиция 2: Канцеларски материали; 
Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция 4: Канцеларски 
материали". 

Докладва:   Детелина Василева – Председател на 
              Работната група 
 

2. Доклад относно  изготвяне на покана за провеждане на процедура по възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС 
програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server”. 

 
Докладва:   Николай Иванов – Председател на 

              Работната група 
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3. Доклад относно откриване на процедура по обществено обсъждане на проект на Наредба за 
отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на удостоверителни услуги и на 
частична предварителна оценка на въздействието на акта. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 

4. Доклад относно писмо с вх. № 12-02-39/31.01.2018 г. от SAP LABS INDIA LTD. 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТРЕП 
                    Неда Койчева – Директор 
         Дирекция ПРОПО 

 
 

5. Доклад относно писмо с вх. № 14-00-607/13.03.2018 г. на „НСКО „КЛУБ 2000”. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 

                    Детелина Кръстева – Директор 
         Дирекция ПР 
                    Цветелина Севлиевска – Директор 

                                                                        Дирекция ТРЕП 
 
 
 

6. Доклад относно жалба с вх. № 04-01-21/2018 г. 
 

7. Доклад относно писмо вх. № 12-01-1160/13.03.2018 г. и писмо вх. № 12-01-1160/12.04.2018 г. 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 

8. Доклад относно законови изисквания по отношение на обработването на лични данни. 
Докладва:   Невена Темелкова – Председател на 

               Работната група 
 

 
 

16.04.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Росен Желязков) 
 


