
 

 

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 № 70 

 

 

от 09 март 2023 г. 

 

 

На основание чл. 30, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66 а, ал. 3 и чл. 

36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно 

използване на радиочестотния спектър.  

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

електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации.  

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

откриване на процедурата за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица 

могат да представят писмени становища по изготвения проект. 

 

Мотиви: 

През 2022 г. Европейската комисия (ЕК) прие следните решения за 

хармонизирано използване на радиочестотния спектър: 

1. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2307 на Комисията от 23 ноември 2022 

година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 по отношение на 

определянето и предоставянето на радиочестотните ленти 5150-5250 MHz, 5250-5350 

MHz и 5470-5725 MHz в съответствие с техническите условия, определени в 

приложението. 

   С Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2307 са изменени техническите условия за 

използване на радиочестотна лента 5470-5725 MHz, като се разрешава ограничено 

използване на WAS/RLAN в пътни превозни средства в подчинен режим, контролирани 

от неподвижно WAS/RLAN устройство с функционални възможности за динамичен 

избор на честотата (DFS), работещо в основен режим. Не са разрешени съоръжения във 

влакове и въздухоплавателни средства и използване за БЛС.  

2.  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 на Комисията от 23 ноември 2022 г. за 

изменение на Решение 2008/294/ЕО с цел включване на допълнителни технологии за 

достъп и мерки за предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на 

въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза. 
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С Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 се създават условия за използване на 

радиочестотни ленти 1710-1785 MHz и 1805-1880 MHz на борда на въздухоплавателни 

средства от 5G NR мрежи с неактивни антенни системи (non-AAS). 

Като държава членка на Европейския съюз, България е длъжна да приложи двете 

решения в българското законодателство, разпоредбите на които следва да бъдат 

въведени в Правилата, в срок до 30 юни 2023 г. 

Прилагането на Правилата не изисква допълнителни финансови средства. 

            Очакваните резултати от прилагането на Правилата са насърчаване на 

ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър.  

            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. 

           Проектът не следва да бъде нотифициран към Европейската комисия по реда на 

Директива (ЕС) 2015/1535 преди неговото окончателно приемане, тъй като се въвеждат 

решения за хармонизирано използване на радиочестотния спектър. 

С оглед гореизложеното, КРС открива обществено обсъждане на проект на 

решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на 

радиочестотния спектър.  

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                         (Иван Димитров) 

 

 

 

                     ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                    (Станислава Йорданова) 

 

         

            Директор на дирекция „Правна“: 

                     (Мария Бончева) 

 


