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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 25 октомври 2018 г. (четвъртък) 
от 11:00 часа 

  
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на актове за установяване на публично държавно вземане. 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор 
              Дирекция ФАД 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение 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. 
 

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 „АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ” ООД. 
 

4. 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  ЕТ „ОК ТРАНС ЛОВЕЧ – АСАН МАХМУДОВ”. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ОБЕРОН РАДИО 

МАКС” ЕООД (програма „Радио Фрешˮ) 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 Велико Търново след 
решение на Съвета за електронни медии. 
 

6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ОБЕРОН РАДИО 
МАКС” ЕООД (програма „Радио ФМ+ˮ) 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 Велико Търново след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно внесен проект на типов договор за достъп до мрежата на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД. 
 

2. Доклад относно изпълнение на приоритет 3. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 
 

3. Доклад относно предложение на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД за закриване на пощенска станция 
1756 София, внесено с писмо вх. № 11-00-16/04.10.2018 г. 

 
Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 

              Дирекция ПР 
                    Неда Койчева – Директор 

              Дирекция „Правна“ 
 

4. Доклад относно предложение за изменение на нормативната уредба с оглед намаляване на 
административната тежест. 
 

Докладва:   Директори на дирекции в КРС 
       
      

5. Доклад относно постъпило заявление вх. № 08-01-393/28.09.2018 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция УРЧС 

                    Неда Койчева – Директор 
              Дирекция „Правна“ 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за 

работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях. 
 

Докладва:   Васил Стоев – Член 
              на работната група 

 
7. Доклад относно писма с вх. № 12-01-2255Е/27.08.2018 г. и № 12-01-2255Е/11.10.2018 г. от 

„БЪЛГАРИЯ САТ“ ЕАД във връзка с чл. 9.7 от Радиорегламента. 
 

8. Доклад относно писма с вх. № 12-01-2255Е/27.08.2018 г. и № 12-01-2255Е/11.10.2018 г. от 
„БЪЛГАРИЯ САТ“ ЕАД във връзка с чл. 6.6 от Радиорегламента. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
 
 

 
 
 
 
 
 
22.10.2018 г.                            ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Никола Колев) 


