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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 7 ноември 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
 

РАЗДЕЛ А 
 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на 
„РАДИО 1” ЕООД след проведен от Съвета за електронни медии 
конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за територията 
на град Пещера. 
 

2. 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 „ЕЛФИ-
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ”. 
 

3. 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 „ГЕЙМПРОМ” ООД. 

 
Докладва: Мирослава Тодорова – Директор  

 Дирекция УРЧС 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 
1.  Доклад относно предложение на „Български пощи” ЕАД за закриване 

на 1250 Разменна пощенска станция при Столична митница. 
 
Докладва: Боряна Стоева - Директор  

Дирекция ПР 
 

2. Доклад относно проекти на Наредба за определяне на правила за 
образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга 
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и Методика за определяне на достъпността на цената на 
универсалната пощенска услуга във връзка с измененията на Закона 
за пощенските услуги (обн. ДВ, бр. 53 от 05 юли 2019 г.).  

 
Докладва: Ваня Витанова – Председател  

на работна група 
 

3. Доклад относно приемане на проекти на изменение на действащите 
Нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и на 
Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до 
пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за 
извършване на универсалната пощенска услуга. 

 
Докладва: Юлия Бижева – Председател 

на работната група 
 

4. Доклад относно проекти на Типови лицензии за извършване на услуги 
от обхвата на универсалната пощенска услуга и пощенски парични 
преводи. 

Докладва: Мария Янакова – Председател 
на работната група 

 
5. Доклад относно проект на Общи правила за приемане, пренасяне и 

доставяне на пощенски пратки от пощенските оператори. 
 
Докладва: Георги Сулев – Председател 

на работната група 
 

6. Доклад относно определяне на специализирани комисии по чл. 86 от 
ЗЕСМФИ по искания на „Ай Ти Мания“. 
 

7. Доклад относно изпълнение на влязло в сила Определение № 
740/30.05.2019 г. на Административен съд София Област. 

 
Докладва: Мария Бончева – За директор  

Дирекция Правна  
 
 
 
 
 
 
 
 
05.11.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             (Иван Димитров) 
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