
 
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 № 204 
 

       от 27 май 2021 г. 
 
 

На основание чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 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 Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни 

съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване, 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 интернет страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 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 Правила за използване на радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване (Правила) е разработен 
във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66а от Закона за електронните 
съобщения. Съгласно чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (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 заключителни 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 проекта са включени разпоредби на Техническите изисквания за работа на 
електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, 
свързани с тях (Техническите изисквания), като са направени и следните изменения и 
допълнения: 

• Предлага се текстът на действащата норма на чл. 6, ал. 4 от Техническите 
изисквания, посочващ използването на предавателно съоръжение за мрежата с допустима 
номинална изходна мощност, да отпадне от новите Правила поради: съдебната практика – 
действащата норма не е прецизна и не може да доведе до потвърждаване на наказателните 
постановления; Контролът по изпълнението на нормата не е възможен – КРС не разполага с 
документи, еднозначно доказващи номенклатурата на производителите на предаватели; 
Лицата следва да спазват определените в разрешението технически параметри – излъчването 
с по-голяма мощност на изхода на предавателя от определената с разрешението на 
предприятието е наказуемо по чл. 325, ал. 1 от ЗЕС и доказването му може да бъде 
осъществено при извършването на проверка от страна на контролните органи на КРС, при 
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наличието на данни за неефективно ползване на радиочестотния спектър и създаване на 
вредни излъчвания и взаимни смущения между предавателните станции.  

• Уточнени са условията за взаимодействие с лицата при съгласуване на технически 
параметри; 

• Направени са редакционни изменения и допълнения, както с оглед прецизиране на 
текстовете от акта, така и съгласно действащата нормативна уредба. 

Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства.  
Очакваните резултати от прилагането на Правилата 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.  

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на 
Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от 
радиослужба радиоразпръскване. 

 
           
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
            (Иван Димитров) 
 
 
 
 

                                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                               (Станислава Йорданова) 

 
 
 
       Директор на дирекция „Правна“: 
                        (Пеньо Пенев) 


