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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 11 януари 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения 
на "ДУАЛИТИ КОМЮНИКЕЙШЪНС". 
 

Докладва: Цветелина Севлиевска – Директор 
            Дирекция ТРЕП 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на общи условия към договора с 
потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ФИНТЕХ СЪРВИСИЗ“ ЕАД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за прекратяване на открити процедури по отнемане на 
разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 

 
Докладва: Неда Койчева – Директор 

            Дирекция ПРОПО 
 

4. 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  „ТИКО-ТАКСИ-82” ЕООД. 
 

5. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешениe 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, издаденo на  "ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ" ЕАД. 
 

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 "МИНКО ГАВАЗОВ". 
 

7. 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 „МЕГА ШАНС-1” ЕООД. 
 

8. 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 „ИНДИ” ООД. 
 

9. 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 „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
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10. Обсъждане и приемане на решение за продължаване срока на действие на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
производствени нужди на „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД. 

 
Докладва: Мирослава Тодорова – Директор 

            Дирекция РДЧП 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно предложение за начина на разпореждане с вещи, отнети в полза на държавата по 
реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
 

Докладва: Неда Койчева – Директор 
            Дирекция ПРОПО 
 
 

2. Доклад относно писмо вх. № 12-02-224/29.08.2017 г. от администрацията на Никарагуа и писмо вх. 
№ 12-02-224/21.12.2017 г. от „БЪЛГАРИЯ САТ“ ЕАД. 

Докладва: Мирослава Тодорова – Директор 
            Дирекция РДЧП 
 

3. Доклад относно изменение и допълнение на Процедурата за издаване на акт за установяване на 
публично държавно вземане и изпълнение на влезли в сила актове за публично държавно 
вземане и влезли в сила наказателни постановления. 

 
Докладва: Неда Койчева – Директор 

            Дирекция ПРОПО 
                  Искра Симеонова – Директор 

            Дирекция ФАО 
 
 
 
 

 
08.01.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                     (д-р Веселин Божков) 


