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БТК ЕАД 

Счита за изключително важни въпросите за осигуряване 

на достатъчен радиочестотен спектър за развитие на 

мобилни комуникации от ново поколение които са и една 

от основните теми на Европейският съюз. Европейският 

парламент и Съветът поставиха като цел създаване на 

благоприятна среда за внедряване на мрежи от пето 

поколение (5G), което ще постави Съюза в центъра на 

иновациите и ще увеличи максимално потенциала за 

растеж на цифровата икономика. Реализацията на тези цели 

предполага по-нататъшно развитие на иновативни 

безжични широколентови услуги, чрез осигуряване на 

достатъчно ограничен ресурс -радиочестотен спектър за 

предоставяне на такива услуги. Поради това обхват 

700 MHz (694-790 MHz) е определен като изключително 

ценен за икономически ефективното разгръщане на 

безжични мрежи с универсално покритие в сгради и на 

открито - в големи градове или в отдалечени, слабо 

населени райони. Програмата в областта на цифровите 

технологии за Европа е и една от водещите инициативи за 

развитие в Съюза, която цели насърчаване на достъпа до 

високоскоростен интернет, чрез стимулиране на 

инвестициите в широколентови мрежи и разработване на 

цялостен план за радиочестотния спектър с оглед 

осигуряване на интернет достъп със скорост над 100 Mbps 

за най-малко 50% от европейските домакинства до 2020 г. 

Съгласно Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския 

Не се приема 

В Националната пътна карта  за 

изпълнение задълженията на Република 

България по Решение (ЕС) 2017/899 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 

май 2017 г. за използването на 

радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза 

са определени дейности на КРС за 

осигуряване на хармонизирано ползване на 

обхват 700 MHz. Една от тези дейности е 

изменение на Техническите изисквания, в 

които трябва да се определят условия за 

използване на обхват 700 МНz в 

съответствие с разпоредбите на Решение за 

изпълнение (ЕС) 2016/687. В Националната 

пътна карта е посочено, че възможностите 

на страната за изпълнение на изискванията 

на Решение 2017/899 са осигуряване на 

честотен ресурс от 2х20 МНz (ленти 703-723 

МНz и 758-778 МНz). Това означава, че в 

обхват 700 МНz за граждански нужди могат 

да бъдат осигурени 4 дуплексни ленти по 5 

МНz от възможните 6 дуплексни ленти от по 

5 МНz (2х30 МНz), съгласно 

разпределението на честотните блокове в 

приложението на Решение (ЕС) 2016/687. 

Останалата част от ресурса в този обхват ще 
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парламент и на Съвета на държавите членки трябва да 

допусндй използването на радиочестотна лента 694-

790 MHz (обхват 700 MHz) за наземни системи, 

позволяващи предоставяне на безжични широколентови 

електронни съобщителни услуги. В новото Приложение 1 

към чл. 4 от проекта е посочено, че мрежите в посочения 

обхват работят в ленти UL: 703-723 MHz и DL: 758-778 

MHz или общо 2х20 MHz. Съгласно Решение за 

изпълнение (ЕС) 2016/687 на Европейската Комисия от 28 

април 2016 г. „когато държавите членки разпределят и 

предоставят радиочестотната лента 700 MHz за ползване 

различно от това за мрежите за радиоразпръскване с 

голяма мощност, те разпределят и предоставят 

радиочестотни ленти 703-733 MHz и 758-788 MHz на 

неизключителен принцип за наземни системи, 

позволяващи предоставянето на безжични широколентови 

електронни съобщителни услуги“. От това е видно, че 

размерът на ресурсът в обхват 700 MHz, който следва да 

бъде разпределен е 2х30 MHz. Предприятието многократно 

е изразявало мнението си, че минимално необходимият 

ограничен ресурс, който е необходим за да се изгради 

пълноценно функционираща високоскоростна мрежа е 

2х10 MHz за едно предприятие, поради което така посочен 

свободния ресурс ще може да се ползва само от две 

мобилните предприятия, което на практика би изкривило 

конкуренцията на пазара тези услуги. Счита, че за да се 

продължи да се ползва от Министерство на 

отбраната. 

Разпоредбите на Решение (ЕС) 2017/899 

(чл. 1, т. 4) не засягат правото на държавите 

членки да организират и използват своя 

радиочестотен спектър за целите на 

обществения ред, обществената сигурност и 

отбраната. 

 Също така следва да се отбележи, че 

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 има за 

цел да улесни гъвкавото национално 

използване на обхват 700 MHz като 

постановява държавите членки да 

разпределят радиочестотните ленти 703-733 

MHz и 758-788 MHz на неизключителен 

принцип, за наземни системи, позволяващи 

предоставянето на безжични широколентови 

електронни съобщителни услуги, без да се 

засяга тяхното правото да организират и 

използват радиочестотния си спектър за 

целите на обществената безопасност и 

сигурност, както и на отбраната. В 

зависимост от националните си особености, 

държавите-членки могат да определят 

останалата част от обхват 700 MHz за: 

наземни мрежи, позволяващи предоставяне 
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подпомогне развитието на вътрешния пазар на електронни 

съобщения, следва да осигури достатъчен ресурс за 

разгръщане на пълноценни мрежи и целият ресурс в обхват 

700 MHz да бъде освободен за граждански нужди. 

От друга страна, в сега действащото Приложение 7 към 

чл. 4 от Техническите изисквания по отношение на 

честотите в обхват 800 MHz е посочена цялата лента, като 

е уточнено, че се предоставят за ползване само ленти, 

определени за граждански нужди в НЧП. От тази 

забележка става ясно, че принципно обхватът е определен 

за разпределяне в неговата цялост, но това ще става при 

освобождаване на честоти и промяна в НЧП. По отношение 

на обхват 700 MHz честотите са ограничени само до 

свободните към момента ленти, като липсва подобна 

забележка или уточнение. Прилаганият различен подход 

при идентични проблеми по отношение на двата обхвата, 

води до формиране на извод, че обхват 700 MHz ще бъде 

третиран по различен начин, тъй като може и да не бъде 

освободен изцяло. Счита, че посочения подход при 

разпределянето на лентите в 800 MHz и 700 MHz следва да 

бъде уеднаквен като и двата обхвата бъдат посочени в 

пълния им размер, със съответните забележки, засягащи 

освобождаването им и съответните промени в НЧП. По 

този начин за потенциалните бъдещи ползватели на 

спектъра ще е ясно, че същия е регламентиран за ползване 

в зависимост от настъпването на определени условия. 

на електронни съобщителни услуги с 

работен режим само предаване от базова 

станция („само в права посока“); безжично 

аудио оборудване за подготовка на програми 

и специални прояви (PMSE); широколентови 

приложения за мрежите за обществена 

безопасност, защита на населението и 

реакция при бедствия (PPDR); или 

радиовръзка между машини (М2М). 

Предвид това хармонизираните технически 

условия за използване на радиочестотния 

спектър, които всяка държава следва да 

определи, са подчинени на разпределението 

на спектър, която тя е възприела. 

С оглед изложеното, определените 

условия и техническите параметри за 

използване на честотен ресурс от 2х20 МНz 

(ленти 703-723 МНz и 758-778 МНz) в 

обхват 700 МНz в проекта за изменение и 

допълнение на Техническите изисквания са 

в съответствие с Националната пътна карта. 

В случай, че на национално ниво се вземе 

решение за друго разпределение и 

използване на останалата част от обхват 700 

MHz КРС ще предприеме действия по 

изменение на Техническите изисквания. 
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И двата честотни обхвата са от особена важност за 

създаване на подходящи условия за развитието на цифрови 

мрежи и иновативни услуги, което изисква 

високоскоростни, сигурни и надеждни инфраструктури и 

свързани със съдържанието услуги, осигурени подходящи 

регулаторни условия за иновации, инвестиции и 

конкуренция. 

Не на последно място, предприятието споделя 

мнението, че осигуряването на добри регулаторни условия 

за използване на радиочестотния спектър е предпоставка за 

успешното въвеждане и развитие на 5G мрежите. 

Предприятията няма да могат осезаемо да разгърнат 

потенциала на мрежите си и съответно да предоставят 

качествени услуги в сравнение с европейските си 

партньори, ако не е налице достатъчно ограничен ресурс за 

това. БТК продължава да застъпва мнението, че с цел 

стимулиране на безжичните широколентови услуги, 

насърчаване на иновациите, инвестициите и развитието на 

ефективен конкурентен пазар следва да бъдат предприети 

своевременни действия по цялостното освобождаване на 

спектъра от обхвати 700 MHz и 800 MHz. 

 


