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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 19 март 2020 г. (четвъртък) 

от 14:00 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 
подвижна радиослужба – PMR на ОБЩИНА КАЙНАРДЖА. 
 

2. 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. 
 

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 „В и К” ООД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решениe 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 "ДЕЙЗИ" ЕООД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решениe 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 „АГРОПОЛИХИМ“ АД. 
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6. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 
разрешение на „НЕТФИНИТИ“ ЕАД. 
 

7. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ” 
ЕАД. 
 

8. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на 
разрешениe 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  „БЕРКК-М“ ЕООД. 

 
Докладва: Мирослава Тодорова – Директор  

Дирекция УОР 
 

9.  Обсъждане и приемане на решение за  прехвърляне на разрешение 
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от  ЕТ „СТОЙЧО РАКШИЕВ“  на „ЕЛИДАРС“ 
ЕООД. 

Докладва: Неда Койчева – Директор 
 Дирекция Правна 
              

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изготвяне на документация за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за 
определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД за 2018 финансова година”. 

 
Докладва - Велислав Велев – Председател 
                     на работната група 

 
2. Доклад относно приемане на проект за постановление на 

Министерския съвет за приемане на Методика за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и 
за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова 
тежест. 

 
Докладва: Боряна Стоева - Директор  

Дирекция „Регулиране” 
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3. Доклад относно изготвяне на документация за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Технологична оценка на 
Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за 
граждански нужди”. 
 

Докладва: Елисавета Соколова – Председател 
на работната група 
 

 
4. Доклад относно международна координация на радиочестотни 

назначения и зони. 
 

Докладва: Мирослава Тодорова – Директор  
Дирекция УОР 

 
5. Доклад относно изпълнение на Решение (ЕС) 2017/899 и на 

Директива (ЕС) 2018/1972. 
 

Докладва: Мирослава Тодорова - Директор  
Дирекция УОР 
Неда Койчева – Директор 
Дирекция „Правна“ 
Боряна Стоева – Директор 
Дирекция „Регулиране“ 
Станислава Йорданова – Директор 
Дирекция ФАД 

 
6. Доклад относно изготвяне на документация за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени 
телефонни услуги при следните обособени позиции: Обособена 
позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите 
на Комисия за регулиране на съобщенията; Обособена позиция 2: 
Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия 
за регулиране на съобщенията”.  
 

Докладва: Данаил Николов – Председател 
на работната група 

 
7. Доклад относно прекратяване на процедура по оказване на 

съдействие за доброволно решаване на спор между „Ай Ти Мания“ 
ЕООД и „Спортист-Скала“ ЕООД. 
 

Докладва: Пеньо Пенев- Член на специализираната комисия 
 

8. Доклад относно изготвяне на документация за избор на изпълнител 
за сключване на договор с предмет: „Извънгаранционна поддръжка 
на информационна система „Лицензиране и регистри”  и портал за 
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електронни административни услуги на Комисия за регулиране на 
съобщенията”. 

 
Докладва: Златка Асенова – Председател 

на работната група 
 

 
 
17.03.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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