
Мотиви за изготвянето на проекта на решение за приемане на Правила за осъществяване на 
електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, 

който не е необходимо да бъде индивидуално определен 
 

През 2016 г. Европейската комисия прие Решение за изпълнение 2016/339/ЕС относно 
хармонизирането на радиочестотната лента 2010-2025 MHz за преносими или мобилни безжични 
видеовръзки и безжични видеокамери, използвани за подготовка на програми и провеждане на 
специални събития (Решение 2016/339/ЕС). Приети са нови решения на Комитета за електронни 
съобщения (ECC), както и изменения на Препоръка ERC/REC 70-031 и съществуващи решения на 
ЕСС, касаещи условия за ползване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде 
индивидуално определен. Разпоредбите на Решение 2016/339/ЕС, Препоръка ERC/REC 70-03 и 
решенията на ECC следва да бъдат транспонирани в Правилата. 

В тази връзка в проекта за изменение и допълнение на Правилата са определени: 
• условия за използване на радиочестотния спектър от преносими или мобилни 

безжични видеовръзки и безжични видеокамери, използвани за подготовка на програми и 
провеждане на специални събития в съответствие с Решение 2016/339/ЕС; 

• условия за използване на радиочестотен спектър от неспецифични устройства с малък 
обсег на действие, системи за локализиране, проследяване и събиране на данни, мрежови 
системи за медицински цели, безжични индустриални приложения, използвани за безжични 
връзки в индустриални условия, транспортни телематични устройства, радиомикрофони, 
спомагателни слухови устройства и безжично звукотехническо оборудване за PMSE, устройства 
за радиочестотна идентификация; 

• изменени са условията за използване на радиочестотния спектър от радиосъоръжения, 
работещи в радиочестотни обхвати СВ 27 MHz и 446 MHz в съответствие с решения ECC/DEC 
(11)03 и  ECC/DEC (15)05; 

• изменени и допълнени са условията за използване на радиочестотен спектър от 
радиосъоръжения, работещи под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи в 
съответствие с решения ECC/DEC (05)01, ECC/DEC (05)08, ECC/DEC (06)02, ECC/DEC (06)03, 
ECC/DEC/(09)04, ECC/DEC (13)04, ECC/DEC (15)04; 

• определени са условия за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на 
плавателни съдове (MCV услуги) чрез UMTS и LTE мрежи в съответствие с Решение ECC/DEC 
(08)08. 

 

1 ERC/REC 70-03 относно използването на устройствата с малък обсег на действие 
                                                 


