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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 26 юли 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

 
РАЗДЕЛ А 

 
 

1. Доклад относно изменение на лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на 
универсалната пощенска услуга, издадена на „Стар Пост” ООД.  
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 

 
2. Доклад относно откриване на процедури по отнемане на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
               Дирекция „Правна“ 

    
3. 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-спътникова 
радиослужба, издадено на „БТК”EАД.   
 

4. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на „ФОКУС - НУНТИ” ООД след 
проведен от Съвета за електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Приморско. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” 
ЕООД след проведен от Съвета за електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и 
телевизията за територията на град Несебър и прекратяване на разрешение, издадено на 
„ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град Несебър. 
 

6. 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 “АГЕНЦИЯ ЛУКОМ-А БЪЛГАРИЯ” АД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
  

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно предложение на “Българска телекомуникационна компания” ЕАД за повишаване 

на цените на ценови пакети от обхвата на  универсалната услуга. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 
 

2. Доклад относно проект на постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, 
които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните 
съобщения. 
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Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС  
                    Искра Симеонова – Директор 

               Дирекция ФАД  
                     Неда Койчева – Директор 

               Дирекция „Правна“  
 

3. Доклад относно постъпило в Комисията за регулиране на съобщенията заявление с вх. № 16-00-
7/09.07.2018 г. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
               Дирекция „Правна“ 

   
4. Доклад относно заявление с вх. № 18-00-55Е/05.06.2018 г. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС  
                    Неда Койчева – Директор 

              Дирекция „Правна“  
 
 
 
 
23.07.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
 


