
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 22 март 2018 г. (четвъртък) 

от 15:00 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

 
1. Обсъждане и приемане на актове за установяване на публично държавно вземане. 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор 
                                                       Дирекция ФАО 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на разрешение № 

02075/16.10.2015 г. издадено на  „РУТЕЛКОМ” ООД. 
 

         Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 
                                                         Дирекция ТРЕП 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Общи условия за извършване на куриерски 

услуги от „ИНВЕСТ ЛАЙН КУРИЕР” ООД. 
 

               Докладва:   Неда Койчева – Директор 
                                                            Дирекция ПРОПО 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ОБЕРОН РАДИО 

МАКС” ЕООД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване за територията на град София. 
 

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  "РАДИО СОТ" ООД. 
 
 
 

6. 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 "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решения за изменение на 3 бр. разрешения  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, издадени на "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД. 
 

8. 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 "МИСТРАЛ" ООД. 
 

9. 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 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА. 
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10. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешениe № 00355/29.05.2008 г. за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
неподвижен безжичен достъп (FWA), издадено на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
 

     Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
                                                        Дирекция РДЧП 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно двадесет и първо регулярно събиране на данни в изпълнение на задълженията, 
произтичащи от Регламента за международния роуминг. 

             Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
                                               Дирекция ПР 

 
2. Доклад относно резултати от проверката и анализа на доклад за оценяване на съответствието за 

нова квалифицирана удостоверителна услуга, предоставен от „ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС“ 
АД. 

   Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 
                                                    Дирекция ТРЕП 

 
3. Доклад относно издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали на територията 
на град Момчилград. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
                                                   Дирекция РДЧП 

 
4. Доклад относно обществено обсъждане на проект на Национална пътна карта в обхват 700 MHz. 

 
5. Доклад относно писма вх. №№ 14-00-3083/23.02.2018 г. и 14-00-2798/01.03.2018 г. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

                                                   Дирекция РДЧП 
                  Неда Койчева – Директор 

                                                        Дирекция ПРОПО 
 

6. Доклад относно проект на изменение и допълнение на Общи условия на договора между БТК ЕАД 
и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна 
мрежа на дружеството. 
 

7. Доклад относно предложение за изменение на нормативната уредба с оглед намаляване на 
административната тежест. 
 

             Докладва:   Неда Койчева – Директор 
                                                         Дирекция ПРОПО 

 
8. Доклад относно документация за участие в процедура за събиране, разглеждане и оценяване на 

оферти с цел 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 
 

 
 

 
19.03.2018 г.                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                  (Росен Желязков) 
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