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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 12 юли 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

 
 

 
1. Обсъждане и приемане на актове за установяване на публично 

държавно вземане. 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор 
           Дирекция ФАД 
 

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 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 ЕЙЧ ЕМ ЕС” ЕАД. 
 

4. 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 „РЕБЕЛ“ ООД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

           Дирекция УРЧС 
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РАЗДЕЛ Б 

 
 
 

1. Доклад относно етапно изпълнение на приоритетите на КРС, 
01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. 
 

2. Доклад относно текуща информация за реализираните участия в 
международни прояви за м. май и м. юни 2018 г. 
 
 

Докладва:   Йолиана Райкова – Директор 
           Дирекция МСК 

 
3. Доклад относно изменение и допълнение на технически изисквания 

за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги. 
 

Докладва:   Галя Блатева – Председател 
           на работната група 
 

4. Доклад относно постъпило писмо вх. № 03-07-144/26.06.2018 г. от 
Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС  

                      Неда Койчева – Директор 
           Дирекция „Правна“ 
 

 
 

 
 
 
 
 
09.07.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
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