
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 месец август тази година Европейската комисия прие следните решения: 
- Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438 от 4 август 2017 г. за изменение на Решение 

2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния спектър за устройства, 
използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин в Общността, касаещо 
изменение на позоваванията на стандарти, актуализирани от Европейския институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI); 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483 от 8 август 2017 г. за изменение на Решение 
2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък 
обсег на действие, както и за отмяна на Решение 2006/804/ЕО. Решение 2017/1483 представлява 
шеста актуализация на Решение 2006/771/ЕО, с която се създава предсказуема среда за 
съвместно използване на хармонизирани честотни ленти, като се определят условия за 
използване на радиочестотен спектър от нови категории устройства с малък обсег на действие. 
Изменени са и някои от условията за използване на вече определени, за радиосъоръжения с 
малък обсег на действие, радиочестотни ленти. 

Приети са нови решения на Комитета за електронни съобщения (ECC), касаещи условия 
за ползване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, 
както и изменения на Препоръка ERC/REC 70-03

1
. 

Предстои отмяна на Доклад 066 на ECC относно защита на самолетната авионика от 
спътникови терминали VSATs (земни станции) и приемане на Доклад 272 на ЕСС относно земни 
станции, работещи в радиочестотните ленти 4-6 GHz, 12-18 GHz и 18-40 GHz в близост до 
въздухоплавателни средства.  

Разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438, Решение за изпълнение (ЕС) 
2017/1483, някои от измененията на Препоръка ERC/REC 70-03 и решенията на ECC следва да 
бъдат транспонирани в Правилата. 

Основните изменения и допълнения на Правилата, въведени в проекта на Решението са 
следните: 

1. Актуализирани са позоваванията на стандарти на ETSI за устройства, използващи 
свръхшироколентова технология, в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438; 

2. Определени са нови радиочестотни ленти и условията за тяхното използване от 
устройства с малък обсег на действие в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483 и 
Препоръка ERC/REC 70-03 като например: 

- радиочестотна лента 863-868 MHz за използване от системи за широколентов пренос на 
данни; радиочестотна лента 865-868 MHz за използване за мрежи за данни и радиочестотна лента 
76-77 GHz за използване от витлокрили системи за откриване на препятствия, в съответствие с 
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483; 

- радиочестотна лента 1518-1525 MHz за използване от радиомикрофони, в съответствие с 
препоръки ERC/REC 70-03 и ERC/REC 25-10. 

3. Актуализирани са условия за използване на радиочестотен спектър от радиосъоръжения 
с малък обсег на действие в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483 и Препоръка 
ERC/REC 70-03; 

4. В Правилата са изменени и въведени нови текстове в съответствие с изменени и 
въведени нови определения в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483; 

5. Заличени са радиочестотни ленти, като например: 
- 315-600 kHz и 12500-20000 kHz за използване от активни медицински устройства за 

имплантиране в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483; 
- 870.0-875.8 MHz за използване от транспортни телематични устройства в съответствие с 

Препоръка ERC/REC 70-03. 

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



6. Коригирани са стандарти в съответствие с нови български стандарти, въвеждащи 
хармонизирани европейски стандарти, както и в съответствие с нови и актуализирани стандарти 
на ETSI. 

7. Променени са условия за използване на радиочестотен спектър от спътникови 
терминали в границите на летищата. 
 
 

 


