КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 427
от 17 декември 2020 г.
На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за електронните съобщения, във връзка с
Решение № 256/09.07.2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема резултатите от проведените обществени консултации относно
перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700
MHz.
2. Нова обществена консултация за установяване на интереса на предприятията за
придобиване на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz да бъде проведена през първото
полугодие на 2021 г.
3. Постъпилите становища, с изключение на това на „А1 България” ЕАД (търговска
тайна), ведно с решението и мотивите към него да бъдат публикувани на страницата на
Комисията за регулиране на съобщенията в интернет.
4. Решението по т. 1, ведно с получените становища да се изпратят на МТИТС.
5. Да се изпрати писмо до МО, с което министерството да бъде запознато с
проведената обществена консултация, ведно със становището на КРС по отношение на
необходимостта от освобождаване на ползвания от тях честотен ресурс в обхват 700 MHz,
като бъде изискана информация за възможността за пълно освобождаване на ресурса и
времевите рамки, в които това може да се изпълни.
Мотиви:
Съгласно
чл.
13
от
Административнопроцесуалния
кодекс
(АПК),
административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните
правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност
по прилагане на закона и постигане на целите му.
Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) преди приемане
на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитието на електронните
съобщения Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) провежда обществени
консултации.
В тази връзка и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и
консултативност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, със свое Решение № 256/09.07.2020
г. КРС откри процедура за обществени консултации относно перспективите и условията
за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz.
В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от „Нетера“ ЕООД
„Теленор България” ЕАД „А1 България” ЕАД, „Българска Телекомуникационна
Компания” ЕАД,. Обобщените становища и мотивите са дадени, като Приложение към
настоящото решение.
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След направен анализ на постъпилите становища, представени в рамките на
обществените консултации, считаме следното:
По отношение на възможностите за предоставяне на спектъра:
За да бъде ефикасно използването на ресурса в обхват 700 MHz, е необходимо на
едно предприятие да бъдат предоставени 2x10 MHz. Това е необходимият радиочестотен
ресурс за изграждане на широколентова мрежа с национален обхват, с използването на
който ще се създадат предпоставки за ефективно и ефикасно използване на спектъра. Към
момента, наличният свободен ресурс (2х20 MHz) е достатъчен за изграждането на две
национални мрежи.
По отношение на условията, които Комисията за регулиране на съобщенията има
намерение да налага в разрешенията за ползване на радиочестотен спектър:
Преди предоставянето на спектър в обхват 700 MHz, условията свързани с етапите за
осигуряване на покритие и качество на предоставяната услуга, които ще бъдат наложени в
разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, ще бъдат включени в следващата
обществена консултация.
По отношение на периода на придобиване на спектъра:
Към настоящия момент е показан принципен интерес за ползване на ресурс в обхват
700 MHz без конкретни намерения за придобиване на спектър в рамките на тази
календарна година.
Предвид посоченото в становищата и от гледна точка на необходимостта от
достатъчен свободен финансов ресурс за инвестирането в нови мрежи и технологии, както
и несигурността, предизвикана от кризата с COVID-19, считаме, че нови обществени
консултации за установяване на интереса на предприятията за придобиване на
радиочестотен спектър в обхват 700 MHz могат да бъдат планирани през първото
полугодие на 2021 г.
По отношение на разгръщането на 5G мрежата:
Отчитайки количеството на свободния ресурс в обхват 700 MHz, считаме, че
заинтересованите предприятия с предоставен по други разрешения спектър, респективно с
изградени мобилни мрежи от четвърто поколение ще направят възможен плавния преход
към мрежи от пето поколение.
Така ще се осигури ефективно и ефикасно ползване на радиочестотния спектър,
удовлетворяване на нарастващите нужди на потребителите от иновативни и качествени
услуги и изпълнение на целите на чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „б-г” от ЗЕС и в частност чл. 90, ал. 1
от ЗЕС. По този начин ще се създадат предпоставки за изпълнение целите на ЕК за
максимално бързо въвеждане на 5G на единния Европейски пазар.
По отношение на услугите, които ще бъдат предоставяни чрез 5G мрежа:
Предприятията насочват своето внимание към предоставянето на разнообразни
широколентови услуги с възможностите, които предоставя 5G технологията, а именно
висока скорост, надеждност и ниска латентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иван Димитров)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Станислава Йорданова)

Директор на дирекция Правна:
(Пеньо Пенев)
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