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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 08 март 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

РАЗДЕЛ А 
 

1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения, издадено на „НОВАТЕЛ“ ЕООД. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор 

              Дирекция ТРЕП 
 

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  „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД. 
 

3. 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” 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 за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – 
PMR, издадено на „СТРОНГ-ЕС“ EООД. 
 
 

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 „КРЕМЪК” 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 „ЕВРОКАР 3000” ЕООД. 
 
 

7. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ /БФАС/”. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция РДЧП 
 

 
РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД 
и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването 
на универсалната пощенска услуга през 2017 г.”. 
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Докладва:   Ваня Витанова – Председател на 

              Работната група 
 

2. Доклад относно административно обслужване на граждани. 
 

3. Доклад относно писмо с вх. № 09-00-52/07.02.2018 г. от Административен съд – Ямбол. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
              Дирекция ПРОПО 
 
 
 
 

06.03.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Росен Желязков) 

 


