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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 23 август 2018 г. (четвъртък) 

от 10:30 часа 
  

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на акт за установяване на публично държавно 

вземане. 
 

Докладва:   Искра Симеонова – Директор 
           Дирекция ФАД 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Общи условия на 

„РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД за приемане, пренасяне 
и доставка на куриерски пратки на територията на град София, 
Република България и международни куриерски услуги.  

 
3. Обсъждане и приемане на решение за прехвърляне на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „АГЕНЦИЯ ДАГА ПОЛИС“ ООД на „СОТ-
СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение  за прехвърляне на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър от „ОБЕРОН РАДИО МАКС“ ЕООД на 
„ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор 

           Дирекция „Правна“ 
 

5. Обсъждане и приемане на решение 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 “БГ 
СЕКЮРИТИ” ЕООД. 
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6. 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 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” 
ЕАД. 

 
7. 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 „ЧАР ТАКСИ” ООД. 

 
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 „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 
9. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията 
за територията на град Приморско и прекратяване на разрешение, 
издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град Приморско. 

 
10. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение на 

„РАДИОКОМПАНИЯСИ.ДЖЕЙ” ООД след проведен от Съвета за 
електронни медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията 
за територията на град Априлци и прекратяване на разрешение, 
издадено на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД за град Априлци. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 

           Дирекция УРЧС 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
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1. Доклад относно изготвяне на документация по процедура публично 
състезание с предмет: „Измерване на изпълнението на нормативите за 
качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на 
обслужване на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските 
услуги“. 

 
Докладва:   Анастасия Стоева – Председател 

           на работната група 
 

2. Доклад относно изпълнение на заповед РД № 07-487/24.07.2018 г. за 
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Разширяване 
на функционалните възможности на функциониращия в КРС 
специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, 
версия 6.1”.                  

 
Докладва:   Тинка Капитанова – Председател 

           на работната група 
 
3. Доклад относно спор между „ТЕЛНЕТ” ООД и 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД по чл. 81, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
Докладва:   Димитър Димитров – Председател 

           на специализираната комисия 
         

4. Доклад относно изменение на разрешение. 
 

Докладва:   Неда Койчева – Директор 
           Дирекция „Правна“ 

                      Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС 

 

5. Доклад относно подаване на заявки за нотификация на спътникова 
система. 

 
6. Доклад относно жалба вх. № 14-00-1373/24.07.2018 г. за радиосмущения 

в обхват 160 MHz. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор 
           Дирекция УРЧС 

 
 
 
 
20.08.2018 г.                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        (Росен Желязков) 


