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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 01 ноември 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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решениe 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 "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПАРКИНГИ 
И ГАРАЖИ" ЕООД. 
 

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 “ЕсОЕс СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 
разрешениe на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 
           Дирекция ТР 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно писмо вх. № 12-01-3009/21.09.2018 г. от 
 БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО.  
 

Докладва:   Тинка Капитанова – Главен директор 
           Главна дирекция КС 
 

2. Доклад относно стартиране на пазарни консултации във връзка с 
изпълнение на чл. 172, ал.2 от Закона за електронните съобщения. 
 
             Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
           Дирекция ПР 

 
3. Доклад относно провеждане на  процедура публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 
мониторингова апаратура за Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър”. 
 

Докладва:   Елисавета Соколова – Председател 
           на работната група 

 
4. Доклад относно определяне на специализирани комисии по чл. 86 от 

ЗЕСМФИ във връзка с Общи условия на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЮГ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
           Дирекция „Правна“ 
 

5. Доклад относно Проект на тарифа за таксите по чл. 81, ал. 8 
ЗЕСМФИ. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Председател 
           на работната група 
 

6. Доклад относно покана за предоставяне на оферти за сключване на 
договори за фиксирани и мобилни телефонни услуги. 

 
Докладва:   Мария Бончева – Председател 

           на постоянно действащата работна група 
 
 
 
 
29.10.2018 г.                            ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Никола Колев) 
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