
 1 

  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 26 март 2020 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 „ЗЛАТНА ПАНЕГА 
ЦИМЕНТ” АД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„БОРБА С ГРАДУШКИТЕ. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.  

 
 

Вносител: Даниела Алексиева - за Директор 
                   Дирекция УОР 
 

4. Обсъждане и приемане на решение относно изпълнение на раздел А, 
т. III, 2 и раздел Б, т. 5 от Процедурата за издаване на акт за 
установяване на публично държавно вземане и изпълнение на 
влезли в сила актове за публично държавно вземане и влезли в сила 
наказателни постановления. 

 
Вносители: Мария Бончева - с. д. Директор 

  Дирекция "Правна" 
  Стансислава Йорданова – Директор 
  Дирекция "ФАД" 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изменение и допълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни съобщения след 
обществено обсъждане, открито с Решение № 405/31.10.2019 г. на 
Комисия за регулиране на съобщенията. 

 
Вносител: Мария Бончева – с. д. Директор 

Дирекция „Правна" 
 

2. Доклад относно Проект на регламент за изпълнение на Европейската 
комисия, определящ характеристиките на точките за безжичен достъп 
с малък обхват по чл. 57, пар. 2 от Директива (ЕС) 2018/1972. 
 

Вносители:  Мария Бончева - с.д. Директор 
Дирекция „Правна“ 
Даниела Алексиева - за Директор 
Дирекция УОР 
 

3. Доклад относно постъпили технически характеристики от „РТЕ НЕТ” 
ООД във връзка с влязло в сила решение на Съвета за електронни 
медии за издаване на лицензия след проведен конкурс по реда на 
Закона за радиото и телевизията и издаване на разрешение за 
територията на град Дупница. 
 

Вносители:  Даниела Алексиева - за Директор 
Дирекция УОР 
Мария Бончева - с.д. Директор  
Дирекция „Правна” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24.03.2020 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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