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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 22 февруари 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 "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД. 
 

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 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 
 

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 неподвижната радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 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 „АВЕРС“ ООД. 
 

5. 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 СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № 16-00-
1/07.02.2018. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
   

2. Доклад относно писмо с вх. № 12-01-156/29.01.2018 г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТРЕП 
                    Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 

3. Доклад  относно съгласуване по реда на чл. 35, ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация на документи във връзка със сключване на 
споразумение с Република Армения. 
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4. Доклад  относно съгласуване по реда на чл. 35, ал. 1 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация на документи във връзка със сключване на 
споразумение с Република Кипър. 

 
 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
                    Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 
 
 
 

 
19.02.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


