К ОМ ИС ИЯ ЗА Р Е ГУЛИР АНЕ НА С Ъ ОБ ЩЕ НИЯТ А
Проект

ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Комисията,
което ще се състои на 25 юли 2019 г. (четвъртък)
от 10:30 часа
РАЗДЕЛ А
1. Обсъждане и приемане на решение относно представяне на проекти за
Актове за установяване на публично държавно вземане.
Докладва: Искра Симеонова – Директор
Дирекция ФАД

2. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2017“ ЕАД на „АЙ
ЕР СИ СЕКЮРИТИ“ ООД.
Докладва: Неда Койчева – Директор
Дирекция „Правна“

РАЗДЕЛ Б
1. Доклад относно откриване на обществена поръчка публично състезание
с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на
съобщенията” при 11 обособени позиции.
Докладва: Тинка Капитанова – Председател
на работната група

2. Доклад относно изменение и допълнение на Технически изисквания за
работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни
съобщителни услуги.
3. Доклад относно обществено обсъждане на проект за изменение и
допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния
спектър.
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4. 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.
Докладва: Мирослава Тодорова – Директор
Дирекция УРЧС

5. Доклад относно ежегодно събиране на данни за прозрачността и
сравнимостта на роуминг тарифите.
Докладва: Данаил Николов – Съпредседател
на работната група
Павел Нончев – Съпредседател
на работната група

6. Доклад относно определяне на специализиранa комисия по чл. 55 от
Закона за електронните съобщения по искане на „ВАРНА НЕТ“ ООД.
7. Доклад относно обществено обсъждане на проект на Наредба за
форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на
достъп до информацията в Единната информационна точка.
Докладва: Неда Койчева – Директор
Дирекция „Правна“
Йосиф Леви – За директор
Дирекция ТР, съгласно заповед № 841/12.07.2019 г.

23.07.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иван Димитров)

2

