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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 октомври 2020 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

 
 

РАЗДЕЛ А 
 

1. 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 „ВИП СЕКЮРИТИ” EOOД. 

 
2. Обсъждане и приемане на решение за изменение на Разрешение, 

издадено на „ФОКУС-НУНТИ” 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 Русе след решение на Съвета за електронни 
медии. 

 
Вносител:   Мирослава Тодорова – Директор  

              Дирекция УОР 

 
3. Обсъждане и приемане на решение относно заявление на „Ди Ви Пост“ 

ЕООД за издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги, 
включени обхвата на универсалната пощенска услуга. 

 
Вносител:   Юлия Бижева – Председател  
        на специализираната комисия 
 

4. Обсъждане и приемане на решение относно съгласуване на Общи 
условия на договора на „СИ ВИ СИ“ ООД (индивидуална лицензия № 3-
035/03.09.2020 г.) с потребителите на пощенски парични преводи. 
 

Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  
              Дирекция „Правна“ 
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РАЗДЕЛ Б 

 
1. Доклад относно съгласуване на проект на Решение на Министерския 

съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за публичните финанси и материалите към него. 
 

Вносител:   Станислава Йорданова – Директор  
              Дирекция ФАД 

     
2. Доклад относно искане на „АСТРА“ ЕООД за съдействие по чл. 86 от 

Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 
инфраструктура за доброволно решаване на спор с 
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД. 

 
3. Доклад относно оспорване на обстоятелства по чл. 66, ал. 4 от Закона 

за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 
 

Вносител:   Пеньо Пенев – Директор  
              Дирекция „Правна“ 

 
4. Доклад относно план за контролната дейност на Главна дирекция 

„Мониторинг и контрол на съобщенията“ за IV тримесечие на 2020 г. 
 

Вносител:   Тинка Капитанова – Главен директор  
              Главна дирекция МКС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.10.2020 г.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                        (Иван Димитров) 


