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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 06 юни 2019 г. (четвъртък) 
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 „ПАРАДОКС” ЕООД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 
издадено на „ДАРИК РАДИО” АД 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 Република България след решение на Съвета за 
електронни медии. 

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

издадено на „БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ” 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 гр. Шумен след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
4. 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. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
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– радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” EАД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно резултати от проверка на внесените коригирани 
регулаторни счетоводни отчети (РСО) за отчетната 2017 г. 
 

Докладва:   Милена Петкова  – и.д Директор  
           Дирекция ПР 

 
2. Доклад относно дейности, свързани с провеждането на Световната 

конференция по радиосъобщения (WRC-19). 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
3. Доклад относно писма с вх. №№ 12-01-3143/10.04.2019 г. и 12-01-

3153/10.04.2019 г. от „БАЛКАНСАТ” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

                      Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

                      Милена Петкова – и.д. Директор  
           Дирекция ПР 

 
4. Доклад относно писма с вх. № 12-01-1559/22.05.2019 г. и № 12-01-

1577/27.05.2019 г. от „БАЛКАНСАТ“ ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

                      Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

 
5. Доклад относно изготвяне на покана за провеждане на процедура по 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно 
поддържане и актуализация на функциониращия в Комисията за 
регулиране на съобщенията програмен пакет - ICS Telecom, ICS 
Manager и ICS Map Server”. 

 
Докладва:   Десислава Влаева – Председател   

           на работната група 
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6. Доклад относно избор на изпълнител за 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 
 
7. Доклад относно заявление с вх. № 08-01-245Е/13.05.2019 г. от 

„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

                      Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
8. Доклад относно избор на изпълнител на поръчка с предмет: 

„Предоставяне на интернет услуги за нуждите на Комисията за 
регулиране на съобщенията”. 

 
Докладва:   Златка Асенова – Началник отдел   

                    Дирекция ФАД 
 
9. Доклад относно въпросник на ОЕРЕС за националното прилагане на  

Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  
           Дирекция ТР 

 
10.  Доклад относно обединяване на процедури по чл. 82 от ЗЕСМФИ. 

 
11.  Доклад относно становище от Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в 
рамките на междуведомственото съгласуване по реда на чл. 32, ал. 1 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация на проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за електронните съобщения, изпратено с писмо вх. № 03-07-
70/17.05.2019 г. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 
 
 
 
 
04.06.2019 г.                           ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Никола Колев) 
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