
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 № 252 

 

       от 22 юли 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 ал. 2 от Закона за електронните съобщения 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за 

производствени нужди след издаване на разрешение.  

 

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 радиочестотен спектър за 

производствени нужди след издаване на разрешение (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 тази връзка е изготвен проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за 

производствени нужди след издаване на разрешение. 

В проекта са включени разпоредби на Правилата за условията и реда за издаване на 

разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за производствени нужди, които се отменят с настоящия проект. Направени са и 

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 използване на радиочестотния спектър, в това число, произвеждане 

на радиосъоръжения в Република България.  

https://crc.bg/files/_bg/Pravila-RChS-Proizvodstveni_nujdi-1_12.06.2018.pdf
https://crc.bg/files/_bg/Pravila-RChS-Proizvodstveni_nujdi-1_12.06.2018.pdf
https://crc.bg/files/_bg/Pravila-RChS-Proizvodstveni_nujdi-1_12.06.2018.pdf
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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 ползване на радиочестотния спектър за производствени нужди. 

 

           

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                               (Иван Димитров) 

 

 

                                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

                                                                               (Станислава Йорданова) 

 

 

               За Директор на дирекция „Правна“, 

     съгласно Заповед  № 725 от 09.07.2021 г.: 

                                                                             (Георги Сулев) 

 

 

 


