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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 05 септември 2018 г. (сряда) 
от 10:30 часа 

  
 
 

РАЗДЕЛ А 
 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „БЪЛГАРСКА 
РАДИОКОМПАНИЯ” ЕООД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Плевен 
след решение на Съвета за електронни медии. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ОБЕРОН РАДИО 
МАКС” ЕООД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Самоков след решение на Съвета 
за електронни медии. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „РАДИО 
ВЕСЕЛИНА” ЕАД за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Момчилград след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
4. 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 ЕТ “ЦВЕТАН ИВАНОВ - 98”. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция УРЧС 

 
         
 

РАЗДЕЛ Б 
 

 
1. Доклад относно откриване на обществена поръчка с предмет „Доставка на мониторингова апаратура 

за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър”. 
 

Докладва:   Елисавета Соколова – Председател 
              на работната група 

 
2. Доклад относно постъпила информация за телефонни измами. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция „Правна“ 
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3. Доклад относно определяне на специализирана комисия по искане за оказване на съдействие за 

постигане на съгласие. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция „Правна“ 

        Цветелина Севлиевска – Директор 
              Дирекция ТР 

         
 
 
 
 
 
31.08.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


