
 
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение  на „Правила за 

осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез 
радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да 

бъде индивидуално определен” 
 
Необходимостта от изменението и допълнението на  „Правила за осъществяване на 
електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват 
радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен” 
(Правила) е свързана с актуализацията на Препоръка ERC/REC 70-03 на Комитета за 
електронни съобщения относно използването на устройствата с малък обсег на 
действие; Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 
3400-3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни 
съобщителни услуги в Общността; Решение 2008/671/ЕО относно хармонизираното 
използване на радиочестотния спектър в честотната лента 5875-5905 MHz за свързани с 
безопасността приложения на интелигентните транспортни системи (ИТС); Решение 
2008/432/ЕО, изменящо техническото приложение на Решение 2006/771/EО относно 
хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег 
на действие и проектът на годишната актуализацията на това приложение, който се 
очаква да бъде окончателно приет през юни 2009 г. 

Република България като държава-членка на Европейския съюз следва да 
предприеме действия за транспониране на решенията на Европейската комисия в 
своето законодателство. 

В проекта за изменение на Правилата са определени нови радиочестотни ленти 
за използване от радиосъоръженията с малък обсег на действие и са направени 
изменения в условията на ползване на някои от вече определените такива, в 
съответствие с Препоръка ERC/REC 70-03, Решение 2008/432/ЕО и проекта на 
годишната актуализация на техническото приложение на Решение 2006/771/EО. 

Друго предложение за допълнение на Правилата е определянето на 
радиочестотен спектър и условия за неговото ползване, свързани с несъздаване на 
радиосмущения, от интелигентни транспортни системи, в съответствие с разпоредбите 
на Решение 2008/671/ЕО. 
Във връзка с Решение 2008/411/ЕО в проекта за изменение и допълнение на Правилата 
е включен стандарт за мобилните крайни електронно съобщителни устройства, 
работещи в радиочестотна лента 3400-3800 MHz. 


