
 
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 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

от 6 февруари 2020 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 Техническите 

изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба 

радиоразпръскване 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: С Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза, най-късно 

до 30 юни 2020 г. се въвежда използването на радиочестотна лента 694-790 МНz 

(обхват 700 МНz) за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични 

широколентови електронни съобщителни услуги.  

Радиочестотна лента 694-790 МНz (обхват 700 МНz) към момента се използва от 

радиослужба радиоразпръскване за мрежи за наземна цифрова телевизия. 

С Решение № 887 от 6 декември 2018 г. Министерският съвет прие Национална 

пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 

2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на 

радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза (Пътна карта). В тази връзка в Националния 

план за разпределение на радиочестотния спектър бе записана забележка 351, съгласно 

която радиочестотни ленти 694-702 MHz, 710-718 MHz и 758-766 MHz до 31 май 2020 

г. са разпределени за радиослужба радиоразпръскване. 

Във времевия график от Пътната карта е заложен срок 30.04.2020 г. за изменение 

на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 

радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях (Техническите 

изисквания), с оглед преустановяване използването на радиочестотна лента 694-790 

МНz след 1 юни 2020 г. Посоченото обстоятелство е отразено в Приложения №№ 6 и 9 

към Техническите изисквания. 
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В допълнение, в Приложение № 5 към Техническите изисквания е прецизирана 

процедурата, регламентираща спирания на излъчването от предавателните станции във 

връзка с профилактика или повреда. 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Иван Димитров) 

 

 

                                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                               (Кристина Хитрова) 

 

 

     Директор на дирекция „Правна“: 

                        (Неда Койчева) 


