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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 13 декември 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

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

Докладва:   Искра Симеонова – Директор 
              Дирекция ФАД 

 
2. 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. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение № 01390/08.04.2009 
г. и прекратяване действието на разрешение № 01580/25.09.2009 г. 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 решение за продължаване срока на действие 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  „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на „БТВ МЕДИА ГРУП” EАД след 

проведен от Съвета за електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Русе. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 

ООД след проведен от Съвета за електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Обзор и прекратяване на разрешение, издадено на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД за град Обзор. 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” 

ООД след проведен от Съвета за електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Троян и прекратяване на разрешение, издадено на „ОБЕРОН 
РАДИО МАКС” ЕООД за град Троян. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

 



 2 

10. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „РАДИОКОМПАНИЯ 
СИ.ДЖЕЙ” 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 гр. Априлци след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
11. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 гр. Горна Оряховица след решение на Съвета за 
електронни медии. 

 
12. 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 Русе след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
13. 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 „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД . 

 
14. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 „АЛФА” ЕООД. 

 
15. 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 на 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД. 

 
16. 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 „О,КЕЙ СУПЕРТРАНС” АД. 

 
17. 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 „ПАМПОРОВО” АД. 

 
18. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 „В и К СТЕНЕТО“ ЕООД. 

 
19. 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 „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
   

20. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение на „НОВАТЕЛ“ 
ЕООД. 
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21. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение на „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска– Директор  

              Дирекция ТР 
 

22. Обсъждане и приемане на решение относно представен за съгласуване проект на Общи условия на 
договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД 
ЛОДЖИСТИКС“ ООД.  
 

23. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър от „СЕКТРОН“ ООД на „СОТ-СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД. 

 
24. Обсъждане и приемане на решение за откриване на процедури по отнемане на разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

Докладва:   Неда Койчева– Директор  
              Дирекция „Правна“ 

 
РАЗДЕЛ Б 

            
1. Доклад относно управление на риска в КРС през 2018 г. и приемане на  Риск-регистър на 

съществените рискове в КРС, установени към 31.12.2018 г. 
 

Докладва:   Кристина Хитрова – Главен секретар на КРС 
        

2. Доклад относно приемане на проект на решение за определяне анализ и оценка на пазара на едро 
на предоставяне на  локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 
2014/710/EC относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните 
комуникации). 
 

Докладва:   Детелина Кръстева– Председател  
              на работната група 
 

3. Доклад относно предложение за промени в Списъка на населени места и селищни образувания, 
намиращи се в труднодостъпни райони, изготвен от „Български пощи” ЕАД. 

 
Докладва:   Детелина Кръстева– Директор  

              Дирекция ПР 
 

4. Доклад относно приемане изпълнението на Етап І „Изготвяне на системен проект” от договор № 03-
08-61/27.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване, 
гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на 
въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги и на оператори на пощенски услуги”. 
 

Докладва:   Милена Петкова– Председател  
              на работната група 
 

5. Доклад относно приемане на проект на решение за одобряване на проект за изменение на Типово 
предложение за взаимно свързване на БТК, след проведени обществени консултации. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска– Директор  

              Дирекция ТР 
 

6. Доклад относно изменения на Наредба №1 за правилата за ползване, разпределение и процедурите 
по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и 
имена (Наредба №1) и Функционални спецификации (ФС) за преносимост на номера. 
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Докладва:   Йосиф Леви– Председател  
             на работната група 

 
7. Доклад относно предложения на Националната агенция за приходите във връзка с проекта на 

решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пощенските услуги. 

 
8. Доклад относно предложения на „Български пощи“ ЕАД за изменение и допълнение на Наредба №6 

от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност. 
 

Докладва:  Неда Койчева– Директор  
             Дирекция „Правна“ 

        Детелина Кръстева– Директор  
             Дирекция ПР 

 
9. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на проект на решение за 

изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. 

   
Докладва:   Васил Стоев– Член  

              на работната група 
 

10.  Доклад относно отчет за изпълнение на целите на КРС за 2018 г. 
 

11.  Доклад относно проект на цели на КРС за 2019 г. 
 

Докладва:   Йолиана Райкова– Директор  
             Дирекция МСК 
 

12. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-50/04.10.2018 г. от Съвета за електронни медии. 
 

13.  Доклад относно получени писма с вх. № 03-07-248/12.11.2018 г. от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и вх. № 03-07-246/22.10.2018 г. от администрацията 
на Русия. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
   

14. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-3056/23.10.2018 г. от „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова– Директор  
           Дирекция УРЧС 

      Неда Койчева– Директор  
           Дирекция „Правна“ 
 

15. Доклад относно обсъждане и приемане на проект за изменение и допълнение на Правила за 
осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен 
спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен. 
 

16. Доклад относно проект за изменение и допълнение  на Тарифата за таксите, които се събират от 
Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. 

 
Докладва:   Даниела Алексиева– Председател  

             на работната група 
 

17. Доклад относно обсъждане и приемане на проект на Технически изисквания за работа на 
електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба. 

 
Докладва: Мара Братанова– Член  

           на работната група 
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18. Доклад относно проект на инструкция по чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ за взаимодействие на КРС с 

КЕВР и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
 

Докладва:   Неда Койчева– Председател  
             на работната група 
 

19. Доклад относно резултати от проверки. 
 

Докладва:   Неда Койчева– Директор  
              Дирекция  „Правна“ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
10.12.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 


