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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 17 октомври 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
РАЗДЕЛ А 

 
1. 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. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. 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 и изпълнение на заповед РД № 07-
286/01.08.2019 г. 
 

2. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-20/17.07.2019 г. от Съвета за 
електронни медии с искане за предоставяне на информация за 
свободен честотен ресурс. 
 

3. Доклад относно разрешение 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 Царево, 
издадено на „ФОКУС – НУНТИ” ООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
4. Доклад относно приемане на окончателен доклад за изпълнение на 

договор № 03-08-61/27.08.2018 г. за поръчка с предмет: „Разработване, 
внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на 
Комисия за регулиране на съобщенията за on-line попълване и 
приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, 
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предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги и на оператори на пощенски услуги”. 
 

Докладва:   Милена Петкова – Председател  
           на работната група 

 
5. Доклад относно стартиране на процедура за обществена поръчка за 

проверка на Системата за определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД  за 2016 и 2017 финансови 
години. 
 

Докладва:   Велислав Велев – Председател  
           на работната група 

 
6. Доклад относно избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: "Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на 
единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски 
колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга през 2020 г." 
 

Докладва:   Юлия Бижева – Председател  
           на работната група 

 

7. Доклад относно етапното изпълнение на бюджета на Комисия за 
регулиране на съобщенията към 30 септември 2019 г.  
 

Докладва:   Станислава Йорданова – с.д. Директор  
           Дирекция ФАД 

 
8. Доклад относно контролната дейност на Главна дирекция "Контрол на 

съобщенията". 
 

Докладва:   Тинка Капитанова – Главен директор  
           Главна дирекция КС 

 
9. Доклад относно разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти 

с оглед сключване на договор с предмет: „Хигиенно и санитарно 
обслужване на сградния фонд на Комисия за регулиране на 
съобщенията в гр. София”. 

 
Докладва:   Детелина Василева – Председател  

           на работната група 
 
 
 
 
 
 
 
15.10.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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