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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 21 декември 2018 г. (петък) 
от 10:00 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 “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕAД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение и продължаване срока на действие 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 „НЕТЕРА” EООД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ДАРИК РАДИО” АД 
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 Република България след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

4. 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 Русе след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
 

5. Обсъждане и приемане на решение на актове за установяване на публично държавно вземане. 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор 
              Дирекция ФАД 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на част от права и задължения по разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър от „АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ 007“ ЕООД на „ЩИТ-3“ ЕООД. 

 
Докладва:   Неда Койчева– Директор  

              Дирекция „Правна“ 
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РАЗДЕЛ Б 
            

1. Доклад относно цялостен преглед на Тарифата за таксите, които се събират от Комисия за 
регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения 
                                 

Докладва:   Мария Китанова– Член  
               на работната група 

                                                                                     
2. Доклад относно постъпили индикативни предложения за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет „Проверка на резултатите от Системата за определяне на разходите (Системата) на 
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-3347/28.11.2018 г. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева– Директор  
              Дирекция ПР 
 

4. Доклад относно текуща информацията за реализираните международни участия в периода ноември-
декември. 
 

Докладва:   Йолиана Райкова– Директор  
              Дирекция МСК 
 

5. Доклад относно „Изготвяне на документация по открита процедура с предмет: „Осигуряване на 
самолетни билети в страната и чужбина за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания, хотелски резервации в чужбина и медицински застраховки при пътувания в чужбина за 
нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията ” . 
 

Докладва:   Мария Бончева– Председател  
              на работната група 
 

6. Доклад относно обсъждане и приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни 
съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба. 
 

Докладва:   Светлана Желязкова– Председател  
               на работната група 
 

7. Доклад относно Списък по чл. 87, ал. 1 от ЗЕСМФИ на независими консултанти и външни експерти. 
 

Докладва:   Неда Койчева– Директор  
              Дирекция „Правна“ 

                    Цветелина Севлиевска– Директор  
              Дирекция ТР 

 
8. Доклад относно проект на решение за указания относно публикувани условия за взаимно свързване 

за случаите на терминиране на трафик с манипулирана идентификация на линията на викащия. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска– Директор  
              Дирекция ТР 

                    Неда Койчева– Директор  
              Дирекция „Правна“ 

 
 
 

 
 
 
19.12.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 


