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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 септември 2019 г. (понеделник) 
от 10:30 часа 

  
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието 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 „КИГЕ-ИВАН ИВАНОВ”. 
 

2. 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 ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН". 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешениe 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, издаденo на „ИМПЕРИЯ” ООД. 
 

4. 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. 

 



 2 

5. 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. 
 

6. 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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ” ЕАД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно приключила процедура по обществено обсъждане на 
проект на постановление за изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията 
по Закона за електронните съобщения. 

 
Докладва:   Даниела Алексиева – Съпредседател  

           на работната група 
                     Мария Попиванова-Китанова – Съпредседател  

           на работната група 
 

2. Доклад относно писмо вх. № 12-01-2698/17.09.2019 г. от „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД с искания за даване на 
задължителни указания по чл. 82 от ЗЕСМФИ. 
 

3. Доклад относно жалба с вх. № 14-00-1335/23.08.2019 г. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
           Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно искане на „ВАРНА НЕТ“ ООД за оказване на 

съдействие за постигане на съгласие с „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Георги Сулев – Председател  
           на специализираната комисия 
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5. Доклад относно искане за даване на задължителни указания по чл. 82, 
ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи от „НЕТ-
СЪРФ.НЕТ“ ООД. 

 
Докладва:   Димитър Димитров – Председател  

           на специализираната комисия 
 

6. Доклад относно разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти 
с оглед сключване на договор с предмет: „Доставка на канцеларски 
материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”. 

 
Докладва:   Станислава Йорданова – с.д Директор  

           Дирекция ФАД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.09.2019 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 
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