КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 434
от 25.10 2018 г.
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
електронните съобщения
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема проект на Решение за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и
съоръженията, свързани с тях, съгласно приложението към настоящото решение.
2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за
електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за
регулиране на съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се
публикува в един национален ежедневник.
3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за
откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по
изготвения проект.

Мотиви: Съгласно чл. 30, т. 8 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изготвя и приема общи и нормативни
административни актове, свързани с правомощията й, в случаите, предвидени в този
закон. Съгласно чл. 32, т. 2 от ЗЕС, във връзка с управлението на радиочестотния спектър
за граждански нужди КРС определя конкретните технически изисквания за работа на
електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях.
Съгласно чл. 36 от ЗЕС при изготвяне на проекти на общи и нормативни
административни актове, предвидени в закона, КРС провежда процедура за обществено
обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му
в национален ежедневник и на страницата си в интернет. В съобщението на комисията се
посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не пократък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него.
С Решение № 362/29.05.2018 г. на Министерски съвет е прието изменение и
допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (обн. ДВ.
бр. 47 от 2018 г.), с което радиочестотни ленти 71 – 74 и 81 – 84 GHz са определени за
граждански нужди. В тази връзка в проекта на решение е извършено изменение на
техническите условия за работа на мрежи от неподвижната радиослужба в радиочестотни
ленти 71 – 76 и 81 – 86 GHz.

В допълнение, в проекта са актуализирани европейската препоръка, касаеща
допустимите честотни разпределения и параметри за мрежи за неподвижен безжичен
достъп (FWA) в обхвата 26 GHz, както и списъкът на европейските стандарти, отнасящ се
до електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба.
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