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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 10 юли 2019 г. (сряда) 
от 14:00 часа 

  
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение  за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова 
радиослужба на „МАТРИКС АНТЕНА СИСТЕМС ” ЕООД. 
 

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 „ПИМК” ООД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, 

издадено на СД „КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ-РАМБА“ 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 Ямбол след решение на 
Съвета за електронни медии. 

 
4. 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. 
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5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „Би 2 Уай” ООД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на „НЮ БОЯНА ВИБУРНО” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
7. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 

разрешение на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  
           Дирекция ТР 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно проведена процедура по чл. 55 от Закона за 
електронните съобщения по постъпило искане от „Мобилни 
алтернативни комуникации“ АД за оказване на съдействие за постигане 
на съгласие с „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.  

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

           Дирекция ТР 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър за краткосрочно събитие на „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 
                      Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 
 
3. Доклад относно писмо на Комисията за защита на потребителите с вх. 

№ 04-01-627/05.06.2019 г., с което се иска становище по предложение 
на потребител. 

 
Докладва:   Неда Койчева– Директор  

           Дирекция „Правна“ 
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4. Доклад относно искания за даване на задължителни указания на „ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД по реда на Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
Докладва:   Георги Сулев– Председател  

              на специализираните комисии 
 
5. Доклад относно избор на изпълнители за сключване на договори с 

предмет: ”Застраховка на имущество и служители на Комисия за 
регулиране на съобщенията при пет самостоятелно обособени позиции” 
по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки. 

 
Докладва:   Красимир Василев – Председател  

           на работната група 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.07.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 
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