
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 11 октомври 2012 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
РАЗДЕЛ А 

 
 
1. Обсъждане и приемане на решение за Съгласуване на общи условия на договора с 

потребителите на пощенски услуги, предоставяни от "МиБМ Експрес" ООД. 
 
2. Oбсъждане и приемане на решения за прекратяване на открити процедури по отнемане на 

разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 
 

Докладва: Неда Койчева – директор на 
                    дирекция ПРОПО 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на обществени електронни съобщения 
чрез обществена електронна съобщителна мрежа за предоставяне услугата достъп до 
обществена телефонна услуга чрез услугата избор на оператор, на „669С” ЕООД. 

 
Докладва: Цветелина Севлиевска – директор на 
                    дирекция ТРЕП 

 
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 неподвижната радиослужба от 
вида „точка към точка”, издадено на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за изменениe на разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка 
към точка”, издадено  на  “КБРОД.НЕТ” ООД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение № 00762-02/10.06.2010 г., 

издадено на „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали на 
територията на град София. 

 
Докладва: Мирослава Тодорова – директор на 
                    дирекция РДЧП 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

 
1. Доклад относно представяне на информация на Европейската комисия във връзка с определяне 

на сумата на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за 2011 г., 
преди коригирането й с паричния еквивалент на стимулите за ефективност и нематериалните  
ползи. 

Докладва: Детелина Кръстева – директор на 
                    дирекция ПР 

 
2. Доклад относно разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 

 1



съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, 
издадени на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА” АД. 

 
3. Доклад относно постъпили писма от „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД. 
 
4. Доклад относно писма на „НЕТ-КЪНЕКТ ИНТЕРНЕТ” ЕООД. 
 
5. Доклад относно писмо от Wind Hellas. 

 
Докладва: Неда Койчева – директор на 
                    дирекция ПРОПО 

 
6. Доклад във връзка с получено писмо от  МТИТС.  
  

Докладва: Мирослава Тодорова – директор на 
                    дирекция РДЧП 
                    Неда Койчева – директор на 
                    дирекция ПРОПО 

 
 
7. Доклад относно извършен еднократен профилактичен преглед на климатични инсталации, 

намиращи се в сградите на КРС, гр. София. 
 
8. Доклад относно изпълнение на Годишния план за провеждане на семинарите в КРС. 
 

Докладва: Искра Симеонова – директор на 
                    дирекция ФАО 

 
 
 

05.10.2012 г.                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                       (д-р Веселин Божков) 
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