
 

 

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 № 243 

 

от 7 юли 2022 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 от електронни съобщителни мрежи от радиослужба 

радиоразпръскване.  

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 на интернет страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията. В този срок заинтересованите лица могат да представят писмени 

становища по приетия 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, ал. 1, 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 

(ЗЕС) (изм. и доп., ДВ., бр. 32 от 26 април 2022 г.) използването на радиочестотния 

спектър се определя с правила, приети от комисията след провеждане на обществено 

обсъждане.  

 

 В проекта са направени следните изменения и допълнения: 

• В проекта е включена възможността за използване на едноетажна антенна система 

за УКВ обхвата. 

• Пояснява се термина „необходима изходна мощност на предавателя“.  

• Създава се изрично условие относно честотната девиация. 

• Предлага се изменение на срокове в Преходните и Заключителни разпоредби към 

Правилата. 

• Направени са редакционни изменения и допълнения с оглед прецизиране на 

текстове от акта. 

 

 Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства.   

 



 

 

 Очакваните резултати от прилагането на Правилата са 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. 

 

 Проектът не следва да бъде нотифициран към Европейската комисия по реда на 

Директива (ЕС) 2015/1535 преди неговото окончателно приемане, защото се въвеждат 

редакционни промени. 

 

 С оглед гореизложеното, КРС открива обществено обсъждане на проект на Решение 

за изменение и допълнение 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”:                                 

        

                                                                                  (Мария Бончева)  


