
 

 

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 № 431 
 

       от 22 декември 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 Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на 

радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след 

издаване на разрешение, 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:  
На 28 септември 2021 година Европейската Комисия (ЕК) прие Решение за изпълнение 

(ЕС) 2021/1730 относно хармонизираното използване на сдвоените радиочестотни ленти 

874,4-880,0 MHz и 919,4-925,0 MHz и на несдвоената радиочестотна лента 1 900-1 910 MHz за 

мобилни железопътни радиовръзки. В решението са определени технически условия за 

използване на посочените лентите както от теснолентови железопътни приложения (GSM-R), 

така и технически условия, под формата на маска за граници на блоковете (BEM), за 

широколентови железопътни приложения (RMR - Railway Mobile Radio, железопътно 

подвижно радио от следващо поколение). 

 С оглед Решение 2021/1730 на ЕК е необходимо да бъдат изменени и допълнени 

Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от 

подвижна радиослужба след издаване на разрешение (Правилата), като бъдат актуализирани 

условията за използване на радиочестотен спектър за железопътни приложения. 

Проектът на 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 (ЗЕС). Съгласно чл. 66а, ал. 3 от ЗЕС 

използването на радиочестотния спектър се определя с правила, приети от комисията след 

провеждане на обществено обсъждане.В тази връзка, КРС открива процедура за обществено 

обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правила за използване на 

радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след 

издаване на разрешение. 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       (Иван Димитров) 

 

                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                      (Станислава Йорданова) 

 
 

         Директор на дирекция „Правна”: 

                                                                            (Мария Бончева)  


