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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 14 ноември 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. 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. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
 

2. Обсъждане и приемане на решение относно  заявление за издаване на 
индивидуални  лицензии за извършване на услугата пощенски парични 
преводи и услуги, включени в  обхвата на универсалната пощенска 
услуга. 

 
Докладва:   Мария Янакова – Председател   

           на специализираната комисия 
 

3. Обсъждане и приемане на решение относно представени за 
съгласуване Общи условия на „ХОРНЕТ ЕКСПРЕС” ЕООД за приемане, 
пренасяне и доставка на куриерски пратки на територията на град 
София, Република България и международни куриерски услуги.  
 

4. Обсъждане и приемане на решение относно съгласуване на Общи 
условия за неуниверсални пощенски услуги и Общи условия за услуги, 
включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни 
от „СПИДИ“ АД 
 

Докладва:   Мария Бончева – За Директор  
           Дирекция „Правна“, съгласно 

        заповед РД-07-369/04.11.2019г. 
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РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно издаване на разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с 
национален обхват на  „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 
Докладва:   Мария Бончева – За Директор  

           Дирекция „Правна“, съгласно 
        заповед РД-07-369/04.11.2019г. 

                      Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
2. Доклад относно искания на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД за оказване на 

съдействие по чл. 86 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура. 

 
Докладва:   Мария Бончева – За Директор  

           Дирекция „Правна“, съгласно 
        заповед РД-07-369/04.11.2019г. 
 

3. Доклад относно одобряване на формат на телефонен указател за 2020 
г. 

 
Докладва:   Боряна Стоева – с.д Директор  

           Дирекция ПР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.11.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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