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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 18 юни 2019 г. (вторник) 

от 10:30 часа 
  

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от въздушна 
подвижна радиослужба на Община Русе. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ  БУРГАС” ЕАД. 

 
3. 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 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” 
ЕАД. 

 
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 на разрешение, 

издадено на „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
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осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на град Тутракан след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
6. 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 град Тутракан след решение на Съвета за електронни 
медии. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
7. Обсъждане и приемане на решения за прехвърляне на разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „СОД- ПЛЕВЕН” ЕООД, „АРКУС-СИГУРНОСТ 
БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД и „АГЕНЦИЯ БАРС 3“ ЕООД на „СОТ-
СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изменение на Системата за определяне на разходите 
на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД. 
 

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 провеждане на обществена поръчка с предмет: 
"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 
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4. Доклад относно постъпили заявления за издаване на временни 
разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 2 GHz и 
2.6 GHz.  

 

5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на радиочестотен спектър за краткосрочно 
събитие на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

                      Неда Койчева  – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

 
6. Доклад относно становище по проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП). 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор  
           Дирекция ФАД 

                      Неда Койчева  – Директор  
              Дирекция „Правна“ 

                      Тинка Капитанова  – Главен директор  
         Главна дирекция „КС“ 

 
7. Доклад относно средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-

2022 г., в съответствие с Решение № 195 от 11.04.2019 г. на 
Министерски съвет. 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор  
           Дирекция ФАД 

 
8. 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.  
 

9. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-82/16.05.2019 г. от Министерството 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно 
необходимостта от актуализация на Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър и Техническите изисквания 
за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, 
свързани с тях. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 

 
10. Доклад относно получен отговор от Комисията за телекомуникации и 

пощи на Република Гърция, във връзка с писмо на Комисията за 



 4 

регулиране на съобщенията, с изх. № 12-02-58/ 03.04.2019 г., свързано 
с предприетите и планирани действия във връзка с Меморандум за 
разбирателство за намаляване на международните тарифи за роуминг 
за телекомуникационни услуги, сключен между Република Гърция и 
Република Северна Македония. 

 
Докладва:   Данаил Николов – Съпредседател  

           на работната група 
                      Павел Нончев – Съпредседател  
      на работната група 

 
11.  Доклад относно постъпил   Проект на Решение на Министерския съвет 

за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните 
съобщения на Република България 2019-2022 г. 

 
Докладва:   Неда Койчева  – Директор  

           Дирекция „Правна“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.06.2019 г.                           ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Никола Колев) 


