КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 263
от 12 юли 2018 г.
На основание чл. 30, т. 8, 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 на Технически изисквания за работа
на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги,
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:
Изменението на посочените технически изисквания е продиктувано от приети в
края на месец април 2018 г. решения на Европейската комисия, както следва:
1.Решение за изпълнение (ЕС) 2018/637 на Комисията от 20 април 2018 г. за
изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните
обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски
електронни съобщителни услуги в Общността по отношение на съответните
технически условия за интернета на нещата.
2.Решение за изпълнение (ЕС) 2018/661 на Комисията от 26 април 2018 г. за
изменение на Решение 2015/750/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната
лента 1452-1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги в Съюза по отношение на разширяването му в хармонизираните
радиочестотни ленти 1427-1452 MHz и 1492-1517 MHz.
В тази връзка КРС стартира процедура по обществено обсъждане на проект на
решение за изменение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи,
позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
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