
 
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 № 256 
 

от 09.07.2020 г. 
 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 
 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
1. Открива процедура по обществени консултации за перспективите и условията  

за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. 
2. Приема позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно въпросите 

по т. 1, ведно с причините, които мотивират позицията, съгласно Приложението към 
настоящото решение.  

3. Съобщение за предстоящите обществени консултации по т. 1, съдържащо 
реквизитите по чл. 37, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), да се публикува 
в един национален ежедневник, както и на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет.  

4. Определя 45-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени консултации по т. 1 в национален ежедневник, в 
който заинтересованите лица могат да представят писмени становища. 
     
 

  Мотиви: Развитието на пазара на електронни съобщения е пряко свързано с 
въвеждането на нови технологии, осигуряващи на потребителите съвременни, 
ефективни и качествени услуги. За да се отговори на тенденцията на постоянен растеж 
на безжичния пренос на данни, е необходим достатъчен хармонизиран честотен 
ресурс, чрез който да се задоволи потребителското търсене за иновативни услуги. 

Съгласно Решение (ЕС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 470-790 
MHz в Съюза, държавите членки трябва да разрешат използването на лента 694-790 MHz 
(обхват 700 MHz) за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични 
широколентови електронни съобщителни услуги. Със свое решение № 887/06.12.2018 г. 
Министерският съвет прие Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на 
Република България по Решение (ЕС) 2017/899, в която са определени дейностите и 
задачите, които трябва да се извършат с цел осигуряване на спектър за мобилни 
широколентови мрежи в обхват 700 MHz (Национална пътна карта). С изпълнение на 
определените в Националната пътна карта задачи, честотен ресурс от 2х20 МНz (ленти 
703-723 МНz и 758-778 МНz) може да се ползва за наземни безжични широколентови 
мрежи с дуплексен режим на работа. 

Спектърът в обхват 700 MHz е ценен актив за внедряването на икономически 
ефективни наземни безжични мрежи и технологии, като отчитайки добрите 
характеристики на разпространение на вълните, този обхват е подходящ за осигуряване 
на национално покритие, включително в слабо населени и отдалечени райони на 
страната. 

С цел осигуряване на ефективно ползване на радиочестотния спектър, създаване на 
условия за развитие на конкурентен съобщителен сектор, увеличаване на социалните и 
икономическите ползи, произтичащи от ползването на честотния ресурс и изпълнение на 



задълженията на Република България като държава членка на Европейския съюз, КРС 
има намерение да предостави радиочестотен спектър от обхват 700 MHz.  

В изпълнение на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, преди 
предоставянето на спектъра, КРС открива, по реда на чл. 37 от Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС), процедура за обществени консултации за перспективите и условията за 
ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. 
 
 

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 
 
 
 

(Иван Димитров) 
 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
съгласно Заповед № СП-395/07.07.2020 г.:

 

 (Станислава Йорданова) 
 

 


