
 
 
 

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 
 
 

Приложение към решение № 859/12.06.2008 г. 
 
 
 
С решение № 859 от 12 юни 2008 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 

реши да открие процедура по обществени консултации относно възможностите за използване 
на част от наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz – 
2х25 MHz.. Решението на Комисията е в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и сл. от Закона 
за електронните съобщения.  
 Към настоящия момент от техническа гледна точка в обхват 1800 MHz е налице 
достатъчно свободен радиочестотен спектър. Радиочестотните ленти 1710 - 1785 MHz и 1805- 
1880 MHz от обхват 1800 MHz, определени за клетъчни подвижни мрежи от земна подвижна 
радиослужба за граждански нужди съгласно забележка 51 от Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за 
граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно 
ползване между тях, са разпределени както следва: 
 

• три ленти по 2х10 MHz с общ капацитет 2х30 MHz предоставени за изграждане на 
съществуващите мобилни наземни мрежи по стандарт GSM; 

• една лента с капацитет 2x5 MHz за издаване на 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 (предмет на обявения с Решение № 737/03.06.2008 г. на КРС 
търг); 

• пет ленти по 2x5 MHz за изграждане на нови мобилни мрежи за осъществяване на 
обществени електронни съобщения; 

• една лента с капацитет 2х11,2 MHz за бъдещо разширение, развитие и модернизация 
на съществуващи мобилни наземни мрежи по стандарт GSM; 

• девет защитни ленти по 2x0,4 MHz; 
• две защитни ленти по 2x0,1 MHz в двата края на радиочестотни ленти 1710 - 1785 MHz 

и 1805- 1880 MHz. 
  

С оглед факта, че едно от основните правомощия и задължения на КРС е да управлява 
ефективно радиочестотния спектър за граждански нужди, КРС счита, че с оглед евентуалното 
обявяване на бъдещи състезателни процедури е необходимо да проведе настоящите 
обществени консултации. Позицията на регулатора по повод възможно разпределение на 
наличния свободен радиочестотен спектър е пет разрешения с капацитет 2х5 MHz или едно 
разрешение с капацитет 2х15 MHz и едно разрешение с капацитет 2х10 MHz. Въпросът 
предмет на консултациите е от обществена значимост за развитието на електронните 
съобщения и резултатите от процедурата биха отразили в най-голяма степен интереса към 
свободния радиочестотен спектър, вкл. неговото конкретно разпределение, необходимостта от 
появата на нови предприятия на пазара на мобилни мрежи и услуги, както и създаването на 
условия за насърчаване на конкуренцията.  
 

Предвид гореизложеното и в съответствие с чл. 37 от ЗЕС, регулаторът открива 
процедура за обществени консултации относно възможностите за използване на част от 
наличния свободен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz – 2х25 MHz. 
Настоящото съобщение е публикувано в национален ежедневник и на страницата на КРС в 
Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 
30-дневен срок на адрес гр.София, ул.”Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.  
 


