
 
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 № 253 

 

   от 22 юли 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 от 

електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба 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 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 неподвижна радиослужба след издаване на 

разрешение 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 от електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване 

на разрешение. 

В проекта са включени, относимите разпоредби на Техническите изисквания за 

работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна 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; 

 С цел използването на радиочестотния спектър за висококапацитивни 

мрежи от вида „точка към точка“ се премахва изискването за минималната дължина на 

участък; 

 Радиочестотна лента 3600-3800 MHz се заличава от допустимите честотни 

разпределения за мрежи от вида „точка към точка“ във връзка с определянето й за 

наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, 

съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Европейската комисия от 24 януари 

2019 година за изменение на Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на 

съответните технически условия, приложими за радиочестотната лента 3400-3800 MHz; 

 Радиочестотни ленти 57-64 GHz, 64-66 GHz, 71-76 GHz сдвоена с лента 81-
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86 GHz  и 92-95 GHz се заличават от допустимите честотни разпределения за мрежи от 

вида „точка към точка“ във връзка с определянето им за електронни съобщителни мрежи, 

които използват радиочестотен спектър след регистрация; 

 Във връзка с актуализирани препоръки на Комитетa по електронни 

съобщения към СЕРТ (ECC), касаещи радиочестотни ленти 22.0-23.6 GHz, 27.94-29.45 

GHz, 31.8-33.4 GHz и 37.0-39.5 GHz, се добавя и възможност за използване на канално 

отстояние от 224 MHz. Тази промяна ще посрещне нуждите на лицата от 

висококапацитивни връзки на разстояния от 1 до 10 км; 

 С цел бъдещо управлявано споделено използване на спектъра в 

радиочестотна лента 24.5-26.5 GHz от мрежа от неподвижна радиослужба и от наземни 

мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, ресурсът за 

мрежи от вида „точка към точка“ се преразпределя; 

 Въведено е условие, съгласно което лицата, на които е предоставен 

спектър за мрежа от неподвижна радиослужба да могат да ползват предоставения им 

честотен ресурс и при условията на Правилата за използване на радиочестотния спектър 

за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги след 

издаване на разрешение чрез управлявано споделено използване; 

 Актуализирани са препоръки на ECC и на Международния съюз по 

далекосъобщения (ITU). 

 

Прилагането на Правила за използване на радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на 

разрешение 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 от електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна радиослужба след издаване на разрешение. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

       За Директор на дирекция Правна, 

           Съгласно заповед № 725/09.07.2021 г.: 

                                                           (Георги Сулев) 

         

  

   

 


