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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 25 януари 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение относно съгласуване на Общи условия на „УЕБ БАТАЛ 
ГЕЙМС” ООД. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
 

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  „ЛОВЕЧ ТРАНС” ЕООД. 
 

3. 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  ЕТ "АСТРА 07-НАЙДЕН ХАДЖИИВАНОВ". 
 

4. 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 „СТРОНГ-ЕС“ ЕООД. 
 

5. 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. 
 

6. 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 „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за издаване 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 „ЕЛЕКТРОНИКА НС” ЕООД. 
 

8. 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 на територията на град Самоков след решение на Съвета 
за електронни медии. 
 

9. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение  издадено на „РТЕ НЕТ” ООД 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 Монтана след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно проекти на въпросници за събиране на информация от предприятията, 
осъществяващи обществени електронни съобщения, за дейността им през 2017 г. 

 
Докладва:  Детелина Кръстева – Директор 

             Дирекция ПР 
                   Цветелина Севлиевска – Директор 

             Дирекция ТРЕП 
  

2. Доклад относно проекти на въпросници за дейността на пощенските оператори през 2017 г. 
Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 

               Дирекция ПР 
 

3. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-5/09.01.2018 г. от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

4. Доклад относно изготвяне на „национална пътна карта” в обхват 700 MHz. 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
                    Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 

5. Доклад относно проект на Закон за електронните съобщителните мрежи и физическа 
инфраструктура (сигнатура 754-01-50). 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 

                    Цветелина Севлиевска – Директор 
              Дирекция ТРЕП 

                    Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 
 
 

6. Доклад относно постъпили заявления вх. № 04-04-345/02.11.2017 г. и вх. №№ 08-01-
579/05.12.2017 г. и 08-01-596/22.12.2017 г. за издаване на временни разрешения. 
 

7. Доклад относно изпълнение на Определение на Върховен административен съд. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 

                    Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

8. Доклад относно практика на „СПИДИ“ АД по отношение на изплащане на обезщетения за 
забавена доставка при онлайн търговия. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
 

9. Доклад относно изготвен  Списък за провеждане на предстоящите обществени поръчки през 2018 
г. 

 
Докладва:   Неда Койчева – ИД Главен секретар на КРС 

            
 
 
 
 
 

 
22.01.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


