
Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения 
 

 С решение № 1893 от 4 септември 2008 г., Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) обяви намерение да проведе търг за издаване на едно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни 
съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM, с национално 
покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от 
радиочестотния спектър – 2х15 MHz  в обхват 1800 MHz  и едно разрешение 
при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от 
радиочестотния спектър – 2х10 MHz  в обхват 1800 MHz.  
 Двете разрешения ще бъдат издадени за територията на Република 
България със срок 10 години.   
 Решението е прието в изпълнение на едно от основните правомощия 
на КРС да управлява ефективно радиочестотния спектър за граждански 
нужди. Съгласно чл. 89 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), 
Комисията може по своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс 
или търг в случай на необходимост от ограничаване на броя на издаваните 
разрешения за ползване на конкретен свободен ограничен ресурс. 
            С решение № 1682 от 18 август 2008 г., КРС приключи обществените 
консултации, относно възможностите за използване на част от наличния 
свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz – 
2х25 MHz. След като обсъди постъпилите в рамките на процедурата 
становища, КРС реши, че част от наличния свободен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz – 2х25 MHz ще се предоставя от 
КРС за провеждане на бъдещи състезателни процедури по ЗЕС, а останалата 
част от наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 
обхват 1800 MHz ще се предоставя за разширяване, модернизиране и 
развитие на електронните съобщителни мрежи на действащите мобилни 
предприятия, при наличие на подадено от тях заявление и съобразно 
изискванията на Закона за електронните съобщения. 
 Издаването на две разрешения с посочения по-горе честотен 
капацитет, ще позволи освен гласови телефонни услуги чрез мобилна 
наземна мрежа да се предоставят качествено услуги за предаване на данни, 
мултимедийни услуги и широколентови услуги, базирани на нови технологии и 
приложения. Още повече, че в проекта на Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за 
честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на 
обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни 
комуникации в Общността, е заложено хармонизирането на радиочестотните 
обхвати 900 MHz и 1800 MHz. Това ще осигури възможност тези обхвати да 
се използват и от други наземни общоевропейски системи, освен GSM, за 
предоставяне на съвременни оперативно съвместими услуги.  
 Освен гореизложеното, КРС счита, че този механизъм за управление на 
част от наличния свободен ограничения ресурс - радиочестотен спектър, а 
именно предоставянето му с две разрешения с конкретно определения по-
горе капацитет, би довел до неговото по-ефективно използване, предвид по-
малкия брой защитни ленти между предприятията, в сравнение с тези при 
предоставянето на няколко на брой разрешения с малък честотен капацитет. 



 Условията, които КРС има намерение да наложи по отношение на 
двете разрешения за ползване на радиочестотния спектър са: 
 - в срок до 1 година от датата на влизане в сила на разрешението – 
осигуряване на не  
по-малко от 25 на сто мрежово покритие по население; 
 - в срок до 2 години от датата на влизане в сила на разрешението – 
осигуряване на не по-малко от 35 на сто мрежово покритие по население; 
 - в срок до 3 години от датата на влизане в сила на разрешението – 
осигуряване на не по-малко от 50 на сто мрежово покритие по население; 
 - в срок до 1 година от датата на влизане в сила на разрешението - 
осигуряване предоставянето на електронни съобщителни услуги, включени в 
стандарт GSM. 
 
 


