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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 03 декември 2018 г. (понеделник) 

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 – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

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 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

3. Обсъждане и приемане на решение за продължаване срока на действие 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 „САЛАМАНДЪР“ ООД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

              Дирекция УРЧС 
 

4. Доклад относно представени за съгласуване Общи условия на договора с потребителите за 
предоставяне на услугата – пощенски парични преводи от „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД“.  
 

5. Доклад относно представен за съгласуване проект на Общи условия към договора с 
потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от „ФИНТЕХ СЪРВИСИЗ“ ЕАД.  
 

Докладва:   Неда Койчева– Директор  
              Дирекция „Правна“ 
 

РАЗДЕЛ Б 
            

1. Доклад относно заявление за издаване на индивидуална лицензия за извършване на услугата  
„пощенски парични преводи" от „ВЕСИПЕЙ" ЕООД. 
 

Докладва:   Мария Янакова– Председател  
              на специализираната  комисия 
 

2. Доклад относно Проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.  
 

Докладва:   Неда Койчева– Директор  
              Дирекция „Правна“ 

                    Детелина Кръстева– Директор  
              Дирекция ПР 

 
3. Доклад относно искане за оказване на съдействие за постигане на съгласие по реда на чл. 55 от 

ЗЕС. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска– Председател  
              на специализираната  комисия 
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4. Доклад относно  проект на вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и 

изпращане на съобщения, документи и електронни административни услуги чрез системата за 
сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. 

 
Докладва:   Нели Лазарова– Председател  

                          на работната  група 
 

5. Доклад относно  издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали на територията 
на град Пещера. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
              Дирекция УРЧС 

 
 
 
 
28.11.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Иван Димитров) 


