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МОТИВИ 
 

към Постановление за  изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират 
от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните 

съобщения  
 

Предлага се изменение в чл. 2, ал. 1 в Тарифата, като се включва еднократна 
административна такса за мрежи от вида „точка към точка” в радиочестотните ленти 55-57 GHz 
и 57-59 GHz, както и 71 – 76 GHz и 81 – 86 GHz (т. 4.2). По този начин се извършва 
диференциране от останалите радиочестотни обхвати определени за ползване от този вид 
мрежи.  

Радиочестотни ленти 55-57 GHz и 57-59 GHz към момента са неизползвани, т.е. липсва 
интерес от страна на предприятията за ползването му, като това може да се обясни с факта, че 
в този честотен обхват разпространението на радиовълната е лошо поради силно затихване.  

Предлага се изменение и  допълнение в проекта на Тарифа  и с оглед въвеждане и на 
съответни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър в радиочестотна лента 2500 - 2690 MHz, съответно в чл. 2, ал. 8, чл. 4 и чл. 7, т. 5. 

През 2008 г. Европейската комисия прие Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на 
радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги в Общността. Решението се основава на принципа за 
неутралност по отношение на използваните технологии и предоставяните услуги за постигане 
на по-гъвкаво използване на радиочестотния спектър. В срок от шест месеца след влизане в 
сила на решението държавите-членки трябваше да разпределят и впоследствие предоставят 
радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на 
електронни съобщителни услуги. Услугите, предоставяни в тази радиочестотна лента, следва 
да са насочени най-вече към достъпа на крайните потребители до широколентови електронни 
съобщения. 

Съгласно Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 
2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния 
спектър държавите-членки следва да осигурят наличност на радиочестотната лента 2500-2690 
MHz, обхваната от Решение 2008/477/ЕО, както и до 31 декември 2012 г. да създадат 
възможност за издаване на разрешения за ползване на този спектър. 

С оглед изпълнение на задълженията по прилагане на разпоредбите на Решение 
2008/477/ЕО и Решение № 243/2012/ЕС в Тарифата следва да се предвидят еднократна 
административна такса за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър и годишна такса за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотната лента 2500-2690 MHz. 

Предлага се изменение и в чл. 8 от Тарифата с оглед въвеждане на нова годишна 
такса, която е във връзка с ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – номера 
за осъществяване на електронни съобщения. Изменението се налага поради изменението на 
Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и 
вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, 
където е предвиден ресурс за комуникация Машина-Машина (М2М), както и регламентиране на 
използването на номера от ННП с първа цифра „1” за достъп до услуги на национално ниво.  
 


