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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 01 август 2019 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 
– 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 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 „МАКС СЕКЮРИТИ ГРУП – НОВИ 
ИСКЪР” ЕООД. 

 
3. 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 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ EAД. 

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

„АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД след проведен от Съвета за електронни 
медии конкурс по реда на Закона за радиото и телевизията за 
територията на град Кърджали. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 
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5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за 
осъществяване на обществени електронни съобщения на "ИНСПАЙЪР 
КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

                    Дирекция ТР 
 
 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Доклад относно събиране на информация за развитието на 
широколентовия достъп до интернет в България към 01.07.2019 г. 
 

Докладва:   Боряна Стоева – и.д Директор  
      Дирекция ПР 

                                  
2. Доклад относно откриване на процедура по обществено обсъждане на 

проект на постановление за изменение и допълнение на Тарифата за 
таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията 
по Закона за електронните съобщения. 

 
Докладва:   Даниела Алексиева – Съпредседател  
      на работната група 
                      Мария Попиванова-Китанова – Съпредседател  
      на работната група 

 
3. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-14/03.05.2019 г. от Съвета за 

електронни медии с искане за предоставяне на информация за 
свободен честотен ресурс. 

 
4. Доклад относно постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията  

заявление с вх. № 18-00-37/13.03.2019 г. и технически характеристики с 
вх. № 18-00-37/04.06.2019 г. от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД. 

 
Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  

           Дирекция УРЧС 

 
5. Доклад относно Въпросник относно киберсигурност на 5G мрежите. 
 

Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  
      Дирекция ТР 
                      Данаил Николов – За Директор Дирекция МСК, 
      съгласно заповед № 771/03.07.2019 г.  
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6. Доклад относно постъпило заявление за достъп до обществена 
информация с вх. № 16-00-5/17.07.2019 г. 

 
Докладва:   Неда Койчева – Директор  

           Дирекция „Правна“ 

 
7. Доклад относно „Откриване на обществена поръчка с предмет: 

„Охранителни дейности и абонаментно техническо обслужване на 
охранителни системи в обекти на Комисия за регулиране на 
съобщенията при 14 обособени позиции“. 

 
Докладва:   Нели Лазарова – Председател  
        на работната група 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.07.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 


