
 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 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

на редовно заседание на Комисията, 
което ще се състои на 30 август 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
           

 

1. Доклад относно проект на Меморандум за разбирателство за 
сътрудничество и обмен на информация в областта на електронните 
съобщения между НРО на България и Австрия. 

 
Докладва:   Росен Желязков – Председател на КРС 

               
2. Доклад относно постъпило писмо от Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията с искане за 
предоставяне на информация относно състоянието на широколентова 
инфраструктура за достъп от следващо поколение. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 

 
3. Доклад относно oткриване на обществена поръчка с предмет: 

„Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични 
вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети 
в мрежата на оператора със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга през 2019 г.” 
 

Докладва:   Анастасия Стоева – Председател 
              на работната група 

 
4. Доклад относно откриване на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на мониторингова апаратура за Националната система за 
мониторинг на радиочестотния спектър”. 
 

Докладва:   Елисавета Соколова – Председател 
              на работната група 

 
5. Доклад относно изпълнение на заповед РД № 07-487/24.07.2018 г. за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Разширяване на функционалните възможности на функциониращия в 
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КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S 
Argus, версия 6.1”.   
 

Докладва:   Тинка Капитанова – Председател 
              на работната група 

 
                

6. Доклад относно писма вх. № № 02-00-10/12.02.2018 г. и 02-00-
10/01.03.2018 г. от Министерския съвет на Република България.  
 

7. Доклад относно проект на Тарифа за таксите по чл. 81, ал. 8 ЗЕСМФИ. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция „Правна“ 
 

8. Доклад относно текуща информация за реализираните участия в 
международни прояви за м. юли и м. август 2018 г. 
 

Докладва:   Йолиана Райкова – Директор 
              Дирекция МСК 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.08.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


