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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 април 2018 г. (сряда) 

от 16:00 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на проект на Общи условия към договора с 
потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „Д И Д ЕКСПРЕС“ ЕООД. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 

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 ОБЩИНА ПЛОВДИВ. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване на административно производство по 
заявление вх. № 07-00-11/28.02.2018  г., подадено от ОБЩИНА ПЛОВДИВ. 
 

4. 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 „ТИКО-ТАКСИ-82” EООД 
 

5. 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 „ВАДИС КОНСУЛТ“ EООД. 
 

6. 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 ЕТ „ВИОЛА-ХРИСТО ХРИСТОВ”. 
 

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 „ВИКИНГ - НИКОЛОВ” ЕООД. 
 
 

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 „ВИКИНГ 1” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
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РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно предложение за промени в списъка на населени места и селищни образувания, 
намиращи се в труднодостъпни райони. 
 

Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 
              Дирекция ПР 
 
 
 
 
 
 

02.04.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Росен Желязков) 
 


