
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 № 42 

 

от 26 януари 2022 г. 

 

На основание чл. 30, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а”, 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 Регулаторна политика за управление на радиочестотния 

спектър за граждански нужди, съгласно приложението към настоящото решение. 

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

електронните съобщения. 

3. Съобщение за изготвения проект, мотивите за изготвянето му и проектът по 

т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 

интернет и на Портала за обществени консултации.  

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

по т. 3, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 

изготвения проект. 

 

Мотиви: 

 

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) управлява радиочестотния спектър, 

като изготвя и обнародва в Държавен вестник регулаторната политика за управлението 

му. С оглед на посоченото се изготви проект на посочената политика. 

В проекта на Регулаторна политика са отчетени измененията в ЗЕС. В проекта 

на Регулаторна политика са включени основните цели, механизми и подходи за 

управление на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода 2022-2024 г. 

Извършен е преглед на използването на спектъра за граждански нужди през 

изминалите три години за различните видове мрежи. Разгледани са въпросите, свързани 

с предстоящите промени в политиката в областта на електронните съобщения в 

Европейския съюз и прилагането им в България. Определени са действията, които в 

близко бъдеще следва да бъдат извършени за осигуряване на регулаторни условия за 

използването на радиочестотен спектър за 5G мрежи, безжични мрежи с голям 

капацитет във високите честотни обхвати, безжични системи за достъп от следващо 

поколение (като Wi-Fi), интелигентни транспортни системи, иновативни спътникови 

мрежи, цифрово радиоразпръскване на телевизионни и радио програми; мрежи за 

подготовка на програми и специални събития (PMSE), радиосъоръжения с малък обсег 

на действие, както и условия за използване на радиочестотен спектър от 

съществуващите мрежи, които имат своите предимства при предоставяне на услуги на 

потребителите. 

Прилагането на политиката не изисква допълнителни финансови средства. 

Очакваните резултати са определяне на основните цели, които КРС трябва да следва, с 
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оглед насърчаване ефективното, ефикасното и координираното използване на 

радиочестотния спектър, изграждането и развитието на общоевропейски мрежи и 

осигуряване на свързаност, широка достъпност и използване на мрежи с много голям 

капацитет и изпълнение на разпоредбите на чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а” от Закона за 

електронните съобщения.  

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. 

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на 

Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Иван Димитров) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

(Станислава Йорданова) 

 

 

Директор на дирекция „Правна“: 

        (Мария Бончева) 

 


