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  РЕШЕНИЕ № 549 
 

 от 13 декември 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 приемане на Технически изисквания за работа на 
електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба.  

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 
КРС в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в 
един национален ежедневник. 

3.  Определя  срок до 31 януари 2019 година, 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 по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища 
по него. 
          Приемането на настоящия проект на Технически изисквания за работа на 
електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба има за цел прецизиране 
на действащите към момента разпоредби.  

Към настоящия момент условията за работа на теснолентовите и 
широколентовите мрежи са определени в два документа: Технически изисквания за 
работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и 
съоръженията, свързани с тях, в които са описани характеристиките и параметрите на 
PMR мрежи (включително TRUNK и персонално повикване) и мрежи от въздушна 
подвижна радиослужба и Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи 
и съоръженията, свързани с тях, в които са описани характеристиките и параметрите на 
GSM-R, PMR/PAMR и CDMA-PAMR мрежи. 

С оглед улесняване на потребителите на честотен ресурс двата документа се 
обединяват в един подзаконов акт - „Технически изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от подвижна радиослужба“.  

 
 

 
 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
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