
 

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 № 149 
от 15.04.2021 г. 

 
 

На основание чл. 30, т. 8, и чл. 66а, ал. 3 във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона 
за електронните съобщения 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема проект на Решение за приемане на Правила за използване на 

радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението 
за откриване на процедурата за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица 
могат да представят писмени становища по изготвения проект. 

 
Мотиви: Проектът на Решение за приемане на Правила за използване на 

радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 66а от 
Закона за електронните съобщения. 

Съгласно чл. 66а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (изм. и доп., ДВ., 
бр. 20 от 9 март 2021 г.) използването на радиочестотния спектър се определя с правила 
приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане. Съгласно § 353, ал. 4 
от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на  
Закона за електронните съобщения, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 
приема правилата в 12 месечен срок от влизане в сила на закона.  

В тази връзка е изготвен проект на Решение за приемане на Правила за 
използване на радиочестотния спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
на електронни съобщителни услуги. 

В проекта са включени, относимите разпоредби на Техническите изисквания за 
работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни 
услуги, които се отменят с настоящия проект на Решение. В допълнение са въведени 
разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/667 на Комисията от 6 май 2020 
година за изменение на Решение 2012/688/ЕС във връзка с актуализиране на 
съответните технически условия, приложими за радиочестотните ленти 1920-1980 MHz 
и 2110-2170 MHz. По този начин се създават условия за ползване на тези ленти за 
наземни безжични системи от следващото поколение (5G).  

Прилагането на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни 
мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги не изискват 
допълнителни финансови средства.  
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Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата 
нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както 
и постигане на една от основните цели на закона – насърчаване на ефективното, 
ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър.  

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на 
Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 
г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която допуска 
определянето на условия за ползване на радиочестотния спектър с настоящите правила. 
Проектът въвежда и всички приложими задължителни хармонизиращи решения на 
Европейската комисия за ползване на съответния обхват радиочестотен спектър. 

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на 
на Решение за приемане на Правила за използване на радиочестотния спектър за 
наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги. 
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