
 

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 № 206 
от 27.05.2021 г. 

 
 

На основание чл. 30, 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 за 
електронни 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 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 Правила за използване на радиочестотния спектър за 

електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба е разработен във връзка с 
разпоредбите на чл. 30, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2  и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните 
съобщения. 

Съгласно чл. 66а, ал. 3 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 Правила за използване на радиочестотния 
спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба. 

В проекта са включени, относимите разпоредби на Техническите изисквания за 
работа на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, 
свързани с тях, които се отменят с настоящия проект.  

Направени са и следните изменения и допълнения: 
• Изменени и допълнени са текстове в съответствие с изменението на ЗЕС, 

както и на решения и препоръки на Комитета по електронни съобщения 
(ЕСС); 

• С цел ефективно използване на радиочестотния спектър изискването за 
максимална мощност на изхода на стационарната станция е заменено с 
максимална ефективно излъчена мощност на базовата станция, като 
определените мощности са в зависимост от широчината на честотната лента 
на един канал; 

• Радиочестотни ленти 417.45-417.85 MHz и 427.45-427.85 MHz са определени 
за използване от широколентови PMR/PAMR мрежи в допълнение на досега 
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определените; 
• Актуализирани са условията за използване на радиочестотен спектър от 

железопътно подвижно радио от следващо поколение и е определен 
допълнителен ресурс от 2х1.6 MHz в ленти 874.4-880 MHz и 919.4-925 MHz;  

• За мрежите от въздушна подвижна радиослужба са въведени допълнителни 
изисквания за максималната зона на обслужване с осигуряване на ефективно 
и без смущения използване на радиочестотния спектър;  

• Актуализирани са стандартите на Европейски институт по стандартизация в 
далекосъобщенията (ETSI). 

 
Прилагането на Правила за използване на радиочестотния спектър за 

електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба не изискват допълнителни 
финансови средства.  

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.  

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

 
 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
(Иван Димитров)  
  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

  

(Станислава Йорданова)  
 

 
Директор на дирекция „Правна“:   

 (Пеньо Пенев)  
 

 
 

 


