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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 04 януари 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за одобряване на Актове за установяване на публично 

държавно вземане. 
 

Докладва: Искра Симеонова – Директор 
            Дирекция ФАО 
 

2. 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. 
 

3. 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 неподвижната радиослужба от вида „точка 
към точка” на ОБЩИНА ШУМЕН. 
 

4. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „АГЕНЦИЯ 
ВИТОША” 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 Петрич след решение на Съвета 
за електронни медии. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение, издадено на „ИНВЕСТОР.БГ” 
АД 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 Златоград след решение на Съвета за 
електронни медии. 
 

6. 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 „БОДУ” ООД. 
 
 

7. 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 „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС” ООД. 
 

8. 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” ООД. 
 
 

9. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
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съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба - 
PMR, издадено на "УНИВЕРСАЛ СЕКЮРИТИ" ООД. 
 

10. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване действието на разрешение № 
02014/19.02.2015 г. 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 ЕТ „МАЯ ТАШКОВА-МАЯ”. 

 
 

Докладва: Мирослава Тодорова – Директор 
            Дирекция РДЧП 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно текуща информация за реализираните международни прояви за периода 
ноември-декември 2017 г. 
 

Докладва: Йолиана Райкова – Директор 
            Дирекция КПМД 
 
 

 
 
02.01.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                     (д-р Веселин Божков) 


