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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 19 септември 2018 г. (сряда) 
от 15:00 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 неподвижната 
радиослужба от вида „точка към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. 
 

2. 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 „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2017” 
ЕАД. 
 

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 „СОТ-СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” EООД. 

 
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 „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ EAД. 
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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  „НЮ БОЯНА ФИЛМ 
ПРОДАКШЪН” ЕООД. 

 
6. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ”. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС 

        
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно предложение за промени в Списъка на населени места 
и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони, 
изготвен от „Български пощи” ЕАД. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
           Дирекция ПР 

 
2. Доклад относно Проект на инструкция по чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ за 

взаимодействие на КРС с КЕВР и министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 
 

Докладва:   Неда Койчева– Председател 
           на работната група 
 

3. Доклад относно постъпило писмо с вх. № 18-00-55Е/27.08.2018 г. 
        

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
           Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно приключила процедура за обществено обсъждане на 

проект на Технически изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, 
подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях. 
 

Докладва:   Гергана Петкова– Член 
           на работната група 

 
 
 
17.09.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 
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