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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 29 октомври 2020 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 "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ" 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 "ТРАФИК СОТ" ООД. 

 
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 неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ЦЕТИН 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 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на “ГЕЯ-94” ЕООД. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на 32 Разрешения, 

издадени на „ОБЕРОН РАДИО МАКС“ ЕООД за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 
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съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване и мрежи 
от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка”. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
1. Доклад относно актуализиране на Списъка на независими консултанти 

и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  

              Дирекция „Правна“ 

 
2. Доклад относно резултати от анализа на доклад за оценяване на 

съответствието от одит на „Система за електронни плащания 
България/СЕП България“ АД, съгласно чл. 20, пар. 1 от Регламент (ЕС) 
№ 910/2014. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
3. Доклад относно oдобряване на формат на телефонен указател за 2021 

г. 
 

Вносител:   Боряна Стоева – Директор  
              Дирекция „Регулиране“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
27.10.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Иван Димитров) 


