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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 05 юли 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение на „ВОЙСКОМ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 
              Дирекция ТР 

 
2. Обсъждане и приемане на решение  относно постъпило заявление № 08-01-232/07.06.2018 г. от 

„АЛФА-2000” ООД и „АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ“ ООД. 
 

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 радиослужба от 
вида „точка към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

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” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на „МЕЖДИННА СТАНЦИЯ” 
ООД. 
 

6. 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 „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция УРЧС 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 
 

1. Доклад относно изпълнение на заповед № РД 07-395/13.04.2018 г., изм. със заповед № РД 07-
433/21.05.2018 г,. изм. със заповед № РД 07-452/11.06.2018 г. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Член 
              на работната група 

   
 

2. Доклад относно решение за изменение на общите условия на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
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Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция „Правна“ 
 

3. Доклад относно изготвяне на покана с оглед избор на изпълнител за сключване на договор с 
предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, 
находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”. 
 

Докладва:   Борислав Стоянов – Председател 
              на работната група 
 

 
 

02.07.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Росен Желязков) 
 


