
Мотиви за изготвянето на проекта за изменение и допълнение на Общи изисквания при 
осъществяване на обществени електронни съобщения 

 
През 2010 г. Европейската комисия прие Решение 2010/166/ЕС за хармонизирани условия 

за използване на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на 
плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз. Като държава-членка на Европейския съюз, 
България следва да предприеме действия за транспониране на решението в своето 
законодателство. Националните мерки, с които в България трябва да бъде приложено Решение 
2010/166/ЕС са свързани с изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения (Общите изисквания), приети с Решение № 58 от 31.01.2008 г. 
на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.), изменени и 
допълнени с Решение № 2251 от 06.11.2008 г. на КРС (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.), изменени и 
допълнени с Решение № 752 от 16.07.2009 г. на КРС (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.). 

Целта на Решение 2010/166/ЕС е да се хармонизират техническите условия относно 
достъпността и ефективното използване на обхвати 900 MHz и 1800 MHz от системи, 
предоставящи MCV услуги в териториалните морета на Европейския съюз. Системите за 
предоставяне на MCV услуги допълват мобилната връзка в зоните на териториалните морета на 
държавите-членки на Европейския съюз, където наземните мобилни мрежи не осигуряват 
покритие. В проекта на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания са определени 
радиочестотните ленти и условията за тяхното използване от системи, предоставящи MCV услуги 
в съответствие с Решение 2010/166/ЕС. 

Друго предложение за допълнение на Общите изисквания е определянето на 
радиочестотен спектър и условия за неговото ползване от земни станции на борда на 
въздухоплавателни средства (AES), с оглед прилагане на разпоредбите на Решение 
ECC/DEC/(05)11 на Комитета за електронни съобщения (ЕСС) към Европейската конференция по 
пощи и далекосъобщения (СЕРТ) относно свободното движение и използване на земни станции на 
борда на въздухоплавателни средства (AES) в радиочестотни ленти 14-14.5 GHz (Земя-космос), 
10.7-11.7 GHz (космос-Земя) и 12.5-12.75 GHz (космос-Земя). 

Предвид преминаването от мрежи с различно предназначение, към тяхното интегриране и 
към създаването на комплексни комуникационни решения, интегриращи данни, глас и видео, и 
наблюдаващата се конвергенция на електронните съобщителни мрежи и услуги, в проекта за 
изменение на Общите изисквания е предложено ограничението в териториалния обхват за 
кабелните мрежи за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми да 
отпадне. 
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