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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 21 юни 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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. 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 ЕТ „КИРИЛ ЧАЛЪКОВ  АКВАТ”. 
 

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 "МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД. 
 

4. 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 „ЕМ СИ ТРАВЪЛ“ ЕООД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решениe 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-спътникова 
радиослужба, издадено на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” EAД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно изпълнение на Заповед РД № 07- 416/03.05.2018 г.  за изготвяне на документация 
за откриване на процедура с предмет: „Разширяване на функционалните възможности на 
функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, 
версия 6.1” 

 
Докладва:   Тинка Капитанова – Председател на  

              работната група 
 

2. Доклад относно писмо с вх. № 03-07-133/14.06.2018 г. от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор  
              Дирекция ПР 

                    Йолиана Райкова – Директор  
              Дирекция КПМД 
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3. Доклад относно Проект на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Председател на  

                          работната група 
 

4. Доклад относно проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при 
осъществяване на обществени електронни съобщения. 
 
 
 
 

5. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 16-00-3/01.06.2018 г. в Комисията за регулиране на 
съобщенията .  
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор  
              Дирекция ПРОПО 

 
6. Доклад относно проект на решение за указания относно публикувани условия за взаимно 

свързване за случаите на терминиране на трафик с манипулирана идентификация на линията на 
викащия. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

              Дирекция ТРЕП 
                    Неда Койчева – Директор  

              Дирекция ПРОПО 
 
7. Доклад относно базови станции на мобилните предприятия.  
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
              Дирекция РДЧП 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
18.06.2018 г.                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
 


