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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 юли 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 “ЮЛЕН” АД 
 

2. Обсъждане и приемане на решениe 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 "КАЛОЯН" ЕООД 
 

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 „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.  
 

4. 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 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ" EAД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

           Дирекция УРЧС 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно проект на Решение на Министерския съвет за 
одобряване на позицията на Република България за извънредния 
Конгрес на Всемирния пощенски съюз, одобряване на състава на 
делегацията и упълномощаване на ръководителя на делегацията да 
подпише Актовете на Всемирния пощенски съюз. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
           Дирекция ПР  

                       
2.  Доклад относно избор на изпълнител по обществена поръчка с 

предмет: "Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на 
информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на 
въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на 
операторите на пощенски услуги". 

 
Докладва:   Милена Петкова – Председател 

           на работната група 
 

3. Доклад относно заявление от „А1 ТРЕЙД” ЕООД за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в 
обхвата на универсалната пощенска услуга. 
 

Докладва:   Анастасия Стоева – Председател 
           на работната група 

 
4.  Доклад относно писма вх. № 12-01-1673/23.05.2018 г. от 

„БАЛКАНСАТ" ЕООД и № 12-01-1716Е/29.05.2018 г. от „БЪЛГАРИЯ 
САТ" ЕАД 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС 

 
5. Доклад относно Проекти на изменение на Наредба №1 за правилата 

за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, 
адреси и имена и Функционални спецификации за преносимост на 
номерата. 

 
Докладва:   Йосиф Леви – Председател 

           на работната група 
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6. Доклад относно ежегодно събиране на данни за прозрачността и 
сравнимостта на роуминг тарифите. 
 

Докладва:   Бойка Димитрова – Съпредседател 
           на работната група 

                      Данаил Николов – Съпредседател 
           на работната група 
 

7. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-139/22.06.2018 г. от 
Министерство на транспорта,информационните технологии и 
съобщенията. 

 
Докладва:   Искра Симеонова – Директор 

           Дирекция ФАД 
 

8. Доклад относно решение за изменение на общите условия на „А1 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
           Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.07.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
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