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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 09 май 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешениe 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, 
издаденo на СД “ПЕТОНИКА 2000 - ГРЪБЛЕВА И СИЕ". 
 

2. Обсъждане и приемане на решения за прекратяване действието на 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 съответно на „УЛТРАСТРОЙ” EООД, „ДОУШ ИНШААТ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ“ АД и „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ 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 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕAД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решениe за изменение на разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба, издадено на 
„ПОСОЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение  за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез интегрирана мобилна спътникова система на ИНМАРСАТ ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
              Дирекция УРЧС 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно уточнения във връзка с процеса по изготвянето на регулаторни счетоводни отчети 
на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, съдържащи финансово-икономическа информация за 2018 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.  
 

Докладва:   Милена Петкова – и.д Директор  
           Дирекция ПР 

 
3. Доклад относно писмо  вх. №12-01-1454/24.04.2019 г. с искане за даване на задължителни указания 

по чл. 82 от ЗЕСМФИ. 
 

4. Доклад относно постъпило в Комисията за регулиране на съобщенията заявление с вх. № 16-00-
4/23.04.2019 г. по Закона за достъп до обществена информация. 
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5. Доклад относно обществено обсъждане на Проект на Актуализирана политика в областта на 

електронните съобщения на Република България 2019-2022 г. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
              Дирекция „Правна“ 

 
6. Доклад относно изготвяне на документация за участие в процедура за събиране, разглеждане и 

оценяване на оферти с цел сключване на договори с предмет: „Застраховка на имущество и 
служители на КРС при пет самостоятелно обособени позиции”. 

 
Докладва:   Красимир Василев – Председател  

                          на работната група 
 

7. Доклад относно изменение на разрешение, издадено на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и разрешение, 
издадено на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УРЧС 
                    Неда Койчева – Директор  

               Дирекция „Правна“ 
 
8. Доклад относно определяне на специализирана комисия по чл. 55 от ЗЕС по искане на "МОБИЛНИ 

АЛТЕРНАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ" АД. 
 

9. Доклад относно внесен от "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД проект на 
изменение на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване и поставяне на 
този проект на обществени консултации. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

               Дирекция ТР 
                    Неда Койчева – Директор  

               Дирекция „Правна“ 
 
10.  Доклад относно постъпили становища във връзка с искане за даване на задължителни указания по 

реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 
 

Докладва:   Георги Сулев – Председател  
                    на специализираните комисии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.05.2019 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 


