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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 извънредно заседание на Комисията, 

което ще се състои на 21 юни 2019 г. (петък) 
от 10:30 часа 

  
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър на „МЕЖДИННА СТАНЦИЯ” ООД. 
 

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 „ГЕООХРАНА” ЕООД. 
 

3. Доклад относно дейности, свързани с провеждането на 51-то 
пленарно заседание на Комитета за електронни съобщения. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

        Дирекция УРЧС 
 

4. Доклад относно постъпили заявления за издаване на временни 
разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова -  Директор 

                            Дирекция УРЧС                  
                      Неда Койчева -  Директор 

                            Дирекция „Правна“                   
 

5. Годишен доклад на Комисия за регулиране на съобщенията за 2018 г. 
 

Докладва:   Йолиана Райкова -  Председател 
                            на работната група       
 

6. Доклад относно участие на Комисията за регулиране на съобщенията 
в 16-то Пленарно заседание на Групата на европейските регулатори 
на пощенски услуги (ERGP). 
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7. Доклад относно обществено обсъждане на проект на модел на 
Европейската комисия за оценка на разходите за терминиране на 
повиквания в определено местоположение (фиксирани мрежи). 
 

8. Доклад относно анализ на пазара на пощенските услуги за 2018 г. 
 

Докладва: Милена Петкова - и.д. Директор 
 Дирекция ПР 
 

9. Доклад относно документация по процедура публично състезание с 
предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на 
единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със 
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 
2020 г.” 

 
Докладва: Юлия Бижева -  Председател 

                            на работната група                   
 

10. Доклад относно приключване на процедурата на обществени 
консултации по проект за изменение на Типово предложение за 
взаимно свързване на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД. 
 

11. Доклад относно годишен доклад на Комисия за регулиране на 
съобщенията за изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2120. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска -  Директор 
                            Дирекция ТР                   

                      Неда Койчева -  Директор 
                            Дирекция „Правна“                   

 
12. Доклад относно определяне на специализиранa комисия по чл. 

82 от ЗЕСМФИ по искане на „Ай Ти Мания“ ЕООД. 
 

13. Доклад относно запитване относно статута на електронни 
съобщителни мрежи в процес на разполагане. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
        Дирекция „Правна“ 

 
14. Доклад относно искания за даване на задължителни указания по 

чл. 82, ал. 1 от ЗЕСМФИ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД. 
 

Докладва:   Димитър Димитров -  Председател 
                            на специализираната комисия       

                      Николина Хубавенска -  Председател 
                            на специализираната комисия       
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15. Доклад относно изготвяне на документация за избор на 
изпълнител за сключване на договор с предмет: „Осигуряване на  
съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри”  и 
портал за електронни административни услуги на КРС”.   

 
Докладва:   Златка Асенова -  Председател 

                            на работната група       
 

16. Доклад относно избор на изпълнители с оглед сключване на 
договори с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски 
материали и консумативи при следните самостоятелно обособени 
позиции: Позиция № 1: Доставка на копирна хартия; Позиция № 2: 
Доставка на канцеларски материали; Позиция № 3: Доставка на 
консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция № 4: 
Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП) за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”. 
 

Докладва:   Станислава Йорданова -  Председател 
                            на работната група       

 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.2019 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Иван Димитров) 
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