
 

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 № 296 

 

от 13.08.2020 г. 

 

 

На основание чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, 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 Технически 

изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-

спътникова, подвижна-спътникова  и съоръженията, свързани с тях. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т. 1 заедно с мотивите за изготвянето му да се 

публикуват на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет. 

Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един национален ежедневник.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален 

ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 

изготвения проект. 

 

 

Мотиви:  

 

С Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 

радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова  и съоръженията, свързани 

с тях (Технически изисквания) са определени условията за използването на 

радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужби 

неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова.  

С цел осигуряване на условия за развитие на комуникациите чрез малки спътници и 

насърчаване въвеждането на нови технологии,  е необходимо в Техническите изисквания 

да се определят подходящи радиочестотни ленти за спътникови системи на 

негеостационарна орбита и условия за тяхното използване. 

С предложения проект на изменение и допълнение на Техническите изисквания ще 

се създадат условия за експлоатация на български спътникови системи на 

негеостационарна орбита, ще се насърчат инвестициите в сектора на спътниковите 

комуникации и стимулират иновациите. Това от своя страна ще допринесе за 
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предоставянето на нови и по-качествени услуги на българските и чуждестранни 

потребители, за насърчаване на научните изследвания и развитие на технологиите. 

В тази връзка КРС стартира процедура по обществено обсъждане на проект на 

решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни 

съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова  и 

съоръженията, свързани с тях. 

 

 
 

 

 

            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

(Иван Димитров) 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

съгласно Заповед № РД-07-207/12.08.2020: 

 

 (Мирослава Тодорова) 

 

 

 

Директор на дирекция „Правна”:  

 (Пеньо Пенев) 
 


