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ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА  
ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ  

ЗА НАЧИНА  НА ПРЕДОСТАВЯНЕ СВОБОДНИЯ РЕСУРС  
В РАДИОЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 1800 MHz 

 
 
 
Сред основните цели, механизми и подходи на Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) за управление на радиочестотния спектър са осигуряване  на условия за 
неговото ефективно ползване, създаване на предпоставки за насърчаване на конкуренцията и 
подпомагане развитието на пазара на електронни съобщения при равнопоставено третиране на 
предприятията, предоставящи електронни съобщения. 

Един от водещите механизми при управление на радиочестотния спектър е 
осигуряването на гъвкавост и неутралност при неговото ползване, както по отношение на 
предоставяните услуги, така и по отношение на използваните технологии. 

Обхват 1800 MHz е един от обхватите по отношение, на които е приложен принципът 
на неутралност относно използваните технологии, чрез транспониране разпоредбите на 
Европейската регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги в българското 
законодателство. Съгласно действащата нормативна уредба този обхват може да се ползва за 
изграждане на GSM, UMTS, LTE, WiMAX наземни мрежи. Предприятията, имащи разрешения с 
предоставен ресурс в обхват 1800 MHz могат да внедряват нови технологии, посредством 
които да предоставят разнообразни високоскоростни мобилни широколентови услуги. Именно 
това прави обхват 1800 MHz един от най-атрактивните за изграждане и развитие на мобилни 
наземни мрежи с възможност за предоставяне на високоскоростни мобилни широколентови 
услуги на крайните потребители, в това число LTE. 

Широколентовите услуги имат ключово значение за насърчаването на 
конкурентоспособността и допринасят в голяма степен за икономическия растеж и за постигане 
на устойчивите икономически и социални ползи от единен цифров пазар. 

Несъмнено тенденциите при ползване на радиочестотния спектър са насочени към 
въвеждане на мрежи от ново поколение, в т.ч. LTE и предоставяне на високоскоростни мобилни 
услуги.  

В КРС са подадени заявления за предоставяне на ресурс в обхват 1800 MHz от три 
предприятия. Към момента ресурсът не е достатъчен за удовлетворяване на всички постъпили 
заявления. Предоставянето на честотен ресурс следва да бъде подчинено на основните цели 
на ЗЕС, а именно създаване на необходимите условия за насърчаване на конкуренцията и 
подпомагане развитието на пазара на електронни съобщения, като се стимулира ефикасното 
ползване, гарантира се ефективното управление на ограничените ресурси и се осигурява 
равнопоставено третиране на предприятията, прозрачност и предвидимост в действията.  

Предвид  особената важност и търсене на ресурса, считаме за необходимо да се 
създадат условия за прозрачното му предоставяне.  

Въпроси за обществени консултации: 
 

1. Предвид факта, че исканията за предоставяне на ресурс в обхват  1800 MHz са 
повече от наличния ресурс, считате ли че предоставянето на свободния ресурс следва да бъде 
чрез провеждане на състезателна процедура по реда на ЗЕС?    

2. В случай, че отговорът на първия въпрос е отрицателен, какво е вашето виждане по 
отношение на: 

2.1. Включване на задължение за осигуряване на национален роуминг в разрешението 
на предприятията, които биха получили допълнителен ресурс? 

2.2. Включване на задължение за достъп на едро до 3G/4G мрежите на предприятията, 
които биха получили допълнителен ресурс, за виртуални мобилни оператори? 
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