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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 март 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на Разрешение № 
01310/06.11.2008 г. на „НЕТ ИС САТ“ ЕООД. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 
              Дирекция ТРЕП 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър от „ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ 
СЪРВИСИЗ“ ООД  на „АЛПИК УИНД СЪРВИСИЗ” ЕАД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на част от правата и задълженията по 
разрешениe за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър   
от „ВТА” ООД на „ВТА СЕКЮРИТИ СЪРВИЗ” ЕООД 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
 

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. 
 

5. 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 „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
 

6. 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 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД. 
 

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 „ВТА–ВГ” ЕООД. 
 

8. 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. 
 

9. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение  издадено на 
„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД 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 Велинград 
след решение на Съвета за електронни медии. 
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Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно намерение за кандидатстване за компенсация на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за 2017 г. 

 
Докладва:   Детелина Кръстева – Директор 

              Дирекция ПР 
 

2. Доклад относно обсъждане и приемане на финални доклади за изпълнение на договор № 03-08-
97/20.12.2016 г. 
 

Докладва:   Юлия Бижева – Председател на 
              Работната група 
 

3. Доклад относно годишни доклади за 2017 г. до Европейската комисия и Агенцията на 
Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 910/2014. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТРЕП 
 

4. Доклад относно изпълнение на раздел А, т. III, 2 и раздел Б, т. 5 от 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 
 

5. Доклад относно приключване на процедура  по реда на чл. 32 от УПМСНА относно проект на 
решение за одобрение на международно споразумение с Република Кипър. 
 

6. Доклад относно приключване на процедура  по реда на чл. 32 от УПМСНА относно проект на 
решение за одобрение на международно споразумение с Република Армения. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

              Дирекция ПРОПО 
                    Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция РДЧП 
 

7. Доклад относно проект на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на 
доставчиците на удостоверителни услуги и частична предварителна оценка на въздействието на 
акта. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
 
 
 
 

26.03.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Росен Желязков) 
 


