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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 14 юни 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 "ВИП СЕКЮРИТИ"  EООД. 
 

2. 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 „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД. 
 

3. 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 „САЛАМАНДЪР  АСО” ООД. 
 

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  „САЛАМАНДЪР – АСО ФЛ” ООД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО РАДИО, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република 
България след решение на Съвета за електронни медии. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на „РТЕ НЕТ” ООД след 

проведен от Съвета за електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Пещера. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно анализ на пазара на пощенски услуги. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Председател на  
              работната група 
 

2. Доклад относно запитване вх. № 12-01-1559/30.04.2018 г. на Медицински университет-Варна. 
 

3. Доклад относно писмо от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с вх. № 04-01-21/2018 г. 
 

4. Доклад относно разлика между международни разговори и международни кратки текстови 
съобщения, регулирани роуминг повиквания и регулирани SMS съобщения и повиквания и 
съобщения към дестинации  извън Европейското икономическо пространство по време на 
роуминг. 
 

5. Доклад относно съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 
Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на удостоверителни 
услуги. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
              Дирекция ПРОПО 
 

6. Доклад относно разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти с оглед сключване на 
договори с предмет: "Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи 
при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1:Копирна хартия; Позиция 2: 
Канцеларски материали; Позиция 3: Консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; 
Позиция 4: Канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС". 
 

Докладва:   Детелина Василева – Председател на 
              работната група 
 

7. Доклад относно изпълнение на заповед № РД-07-14/12.01.2018 г. 
 

Докладва:   Георги Колев – Председател на 
              работната група 

 
 

 
 
 
 
 
11.06.2018 г.                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
 


