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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 30 август 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

2. 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” EAД. 
 

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 „РОЯЛ ЕНД ВИП СЕКЮРИТИ” 
ЕООД. 
 

4. Обсъждане и приемане на решениe за издаване 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 на „ГАРД” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС 
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5. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване на открити 
процедури по отнемане на разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
                       Дирекция „Правна“ 

 
6. Обсъждане и приемане на решение относно заявление вх. № 08-01-

271/04.07.2018 г. на „ТРАНСПРЕС” ООД  за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на неуниверсалната пощенска 
услуга пощенски парични преводи. 
 

Докладва:  Юлия Бижева – Председател 
                                                                на специализираната комисия 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

1. Доклад относно проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пощенските услуги, публикуван за обществено обсъждане 
от Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
                       Дирекция „Правна“ 

       Детелина Кръстева – Директор 
               Дирекция ПР 

 
2. Доклад относно резултати от Системата за разпределение на 

разходите на БТК ЕАД за 2017 г. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
           Дирекция ПР 

 
3. Доклад относно писмо вх. № 12-01-1636/23.07.2018 г. от 

„БАЛКАНСАТ” ЕООД. 
 

4. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-2229/23.08.2018 г. от 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
                   Дирекция УРЧС 
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5. Доклад относно искане на „НЕТ-КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ” ЕООД за 
даване на задължителни указания на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

Докладва:  Цветелина Севлиевска – Председател 
                                                                на специализираната комисия 

 
6. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-2070/27.07.2018 г.  

 
Докладва:  Неда Койчева – Директор 

                      Дирекция „Правна“ 

 
7. Доклад относно писмо с вх. № 94-00-151/08.08.2018 г. 

 
Докладва:  Мирослава Тодорова – Директор 

                  Дирекция УРЧС 
       Неда Койчева – Директор 

                       Дирекция „Правна“ 

 
8. Доклад относно покана за включване в Списък на независими 

консултанти и външни експерти по чл. 87 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
Докладва:  Неда Койчева – Директор 

                      Дирекция „Правна“ 
                  Цветелина Севлиевска – Директор  

                                   Дирекция ТР 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.08.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


