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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 03 юли 2019 г. (сряда) 
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 „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. 
 

2. 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 ОБЩИНА ШАБЛА - ДОБРОВОЛНО 
ФОРМИРОВАНИЕ. 

 
3. 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 “МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП - НОВИ ИСКЪР” 
ЕООД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след решение на Съвета за 
електронни медии. 
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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“ ЕAД. 

 
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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.  
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
7. Обсъждане и приемане на решение относно заявление с вх. № 12-01-

1632/10.06.2019 г. от „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „АЛФА СОТ 2000“ 
ООД. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно предложение за промени в Списъка на населени места 
и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони, 
изготвен от „Български пощи” ЕАД, внесено с писмо вх. № 11-00-
20/17.06.2019 г. 
 

2. Доклад относно предложение за промени в Списъка на населени места 
и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони, 
изготвен от „Български пощи” ЕАД, внесено с писмо вх. №11-00-
21/21.06.2019 г. 

 
Докладва:   Милена Петкова – и.д. Директор  

           Дирекция ПР 
 

3. Доклад относно откриване на процедура публично състезание с 
предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на 
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единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със 
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 
2020 г.” 

 
Докладва:   Юлия Бижева – Председател  

           на работната група 
 

4. Доклад относно откриване на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура 
при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна 
апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за 
радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори.“ 

 
Докладва:   Елисавета Соколова – Председател  

           на работната група 
 
5. Доклад относно oбщи условия по ЗЕСМФИ за предоставяне на достъп и 

съвместно ползване на физическа инфраструктура. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

 
6. Доклад относно второ обществено обсъждане на Проект на наредба по 

чл. 63, ал. 5 от ЗЕСМФИ за правилата и нормите за проектиране, 
разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

        Цветелина Севлиевска – Директор  
           Дирекция ТР 

 
7. Доклад относно оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ за 

доброволно решаване на спор между „Ай Ти Мания“ ЕООД и Община 
Перник. 
 

Докладва:   Живка Вълчанова – Председател  
           на специализираната комисия 

 
8. Доклад относно приемане на решение за избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмет: „Извънгаранционно поддържане и 
актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS 
Telecom, ICS Manager и ICS Map Server”. 

 
Докладва:   Десислава Влаева – Председател  

           на работната група 
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9. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-16/21.05.2019 г. от Съвета за 
електронни медии с искане за предоставяне на информация за 
свободен честотен ресурс. 
 

10. Доклад относно базови станции на мобилните предприятия.  
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 
 

11. Доклад относно тарифа за таксите, които се събират от Комисията за 
регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. 

 
Докладва:   Даниела Алексиева – Съпредседател  

           на работната група 
                      Мария Китанова – Съпредседател  

           на работната група 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.07.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 
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