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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 22 август 2019 г. (четвъртък) 
от 10:30 часа 

  
 

РАЗДЕЛ А 
 
1. Изменение на разрешение, издадено на „МК СТУДИО” ЕООД 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 Бургас след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 
 

2. Изменение на разрешение, издадено на „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ 
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 Ихтиман след решение на 
Съвета за електронни медии. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 
 

1. Дейности, свързани с провеждането на Световната конференция по 
радиосъобщения (WRC-19) и Асамблеята по радиосъобщения (RA-19). 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
            Дирекция УРЧС 
 
 

2. Доклад относно писма от „БАЛКАНСАТ” ЕООД с вх. № 12-01-
1796/26.07.2019 г., касаещо процедурата за подаване на заявка в 
Международния съюз по далекосъобщения и вх. № 12-01-
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3143/30.07.2019 г. за включването територията на Република България 
в зоната на обслужване на арменска спътникова система.  

 
 
Докладва: Мирослава Тодорова - Директор  
        Дирекция УРЧС 

      Неда Койчева - Директор  
      Дирекция „Правна” 

 
 
3. Доклад относно съгласуване на проект на Наредба за форматите на 

данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до 
информацията в Единната информационна точка. 

 
Докладват: Цветелина Севлиевска - Директор  

Дирекция ТР 
Неда Койчева – Директор  
Дирекция „Правна“ 

 
4.  Доклад относно въпросник от Органа на европейските регулатори в 

областта на електронните съобщения относно киберсигурност на 5G 
мрежите. 

Докладват: Цветелина Севлиевска – Директор 
  Дирекция ТР 
  Йолиана Райкова – Директор  
  Дирекция МСК 

 
5.  Доклад относно писмо с вх. №12-01-1758/12.07.2019 г., от „Евротръст 

Технолъджис“ АД. 
 
Докладва:  Цветелина Севлиевска –  

Директор Дирекция ТР 
 
6. Доклад на комисия по Заповед № РД-07-298/15.08.2019г., назначена 

със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите за участие оферти 
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт в 
сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“.  

 
 
Докладва:   Станислава Йорданова – Председател  

           на работната група 
 
7. Доклад за стартиране на процедура по реда на чл. 187 от ЗОП - обява 

за събиране на оферти за „Хигиенно и санитарно обслужване в 
сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”.  

 
Докладва:   Детелина Василева - Председател    

          на  работната група 
      

 
 
20.08.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 
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