
 
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 № 217 
 

от 18.06.2020 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 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 заедно с мотивите за изготвянето му да се 
публикуват 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:  
Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне 

на електронни съобщителни услуги (Технически изисквания) осигуряват необходимите 
условия за прилагане на принципа на технологична неутралност при ползването на 
радиочестотния спектър в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1.5 GHz, 2 
GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz. Необходимо е техническите изисквания да бъдат 
изменени и допълнени във връзка с: 

− Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на Комисията от 8 май 2020 г. за 
изменение на Решение 2008/477/ЕО във връзка с актуализиране на съответните 
технически условия, приложими за радиочестотната лента 2500-2690 MHz; 

 
− Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590 на Комисията от 24 април 2020 г. за 

изменение на Решение (ЕС) 2019/784 във връзка с актуализиране на съответните 
технически условия, приложими за радиочестотната лента 24,25-27,5 GHz. 
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Чрез въвеждането на разпоредбите на горепосочените решения на Европейската 
Комисия в действащите Технически изисквания се актуализират техническите условия за 
хармонизирано ползване на радиочестотния спектър в обхвати 2.6 GHz  и 26 GHz във 
връзка с въвеждане и развитие на 5G мрежи. 
 В тази връзка КРС стартира процедура по обществено обсъждане на проект на 
решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни 
мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги. 
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