
          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 № 296 

                                                          от  25 август 2022 г.          

 

         На основание чл. 90, ал. 2, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 89 а, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщения  

                       КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                РЕШИ:                    

                                                                 

      1. На основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните 

съобщения обявява намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на 

радиочестотен спектър в обхват 26 GHz, като издаде до 10 (десет) броя разрешения, по 

смисъла на чл. 90 от ЗЕС, за ползване на радиочестотен спектър в обхват 26  GHz за наземни 

мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги за безжични 

широколентови мрежи и услуги с национално покритие. 

       2. Открива процедура за обществени консултации относно обявеното намерение по т. 1 

от настоящото решение.  

       3. Съобщение за намерението по т. 1 да бъде публикувано на Портала за обществени 

консултации, както и на страницата на КРС в интернет. 

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

Портала за обществени консултации и на страницата на КРС в интернет, в който 

заинтересованите лица могат да подадат намерение за ползване на радиочестотния спектър 

по т. 1 от настоящото решение.         

        5. Обхватът и условията, които ще бъдат включени в разрешенията по обявената 

процедура са съгласно Приложението към настоящото решение. 

        6. На основание чл. 89а, ал. 1 от ЗЕС, за настоящото намерение да бъде информирана 

Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър. 

 

    Мотиви:  

     Съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗЕС, Комисията може по своя инициатива да обяви намерение 

да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър или 

конкретна позиция на геостационарна орбита при необходимост от ограничаване броя на 

издаваните разрешения, извън случаите по чл. 81, ал. 5. 

      С оглед ефективно използване на спектъра и увеличаване в максимална степен ползата 

за потребителите, както и наличния свободен ресурс, КРС счита, че могат да бъдат издадени 

до 10 (десет) броя разрешения, по смисъла на чл. 90 от ЗЕС, за ползване на радиочестотен 

спектър в обхват 26 GHz за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни 



съобщителни услуги за безжични широколентови мрежи и услуги с национално покритие.  

      Това би довело в пълна степен до осигуряване на условия за ефикасно използване и 

ефективно управление на радиочестотния спектър и осигуряване на висококачествени 

услуги за потребителите. 
       

        С Решение 2020/590/ЕС се установяват хармонизирани условия чрез технически мерки 

за изпълнение в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО. В тази връзка съгласно чл. 89а, ал. 

1 от ЗЕС, при обявяване на настоящото намерение КРС информира Групата за политиката 

в областта на радиочестотния спектър за всяка проектомярка, която попада в обхвата на 

процедурата по чл. 89. 

      Съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗЕС, Комисията провежда обществени 

консултации по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни, относно обявеното по чл. 89 

намерение, като публикува съобщение на страницата си в интернет и на Портала за 

обществени консултации. 

        В тази връзка и в изпълнение разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗЕС, КРС открива 

процедура по обществени консултации относно обявеното намерение, съгласно 

Приложението към настоящото решение.  

 

                                                                                                                                                                                 

         

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                       (Иван Димитров) 

 

 

                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                    (Станислава Йорданова) 

 

 
                                                                                                                                                                                          

 


