ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИЯ РЕСУРС
В РАДИОЧЕСТОТНИЯ ОБХВАТ 26 GHz

1.
ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие със законовите си компетенции, Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС) осигурява условия за оптимално разпределение и ефективно и без радиосмущения използване
на спектъра.
С оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, залегнали в
разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), КРС поставя на обществени консултации
въпроси от обществена значимост за развитието на електронните съобщения.
Предвид свободния спектър в радиочестотния обхват 26 GHz (24,5 – 26,25 GHz) в размер на
общо 18 дуплексни канала, всеки с лента 28 МHz, КРС повдига определени въпроси относно
перспективите за ползването на този ограничен ресурс.
2.
ПОЗИЦИЯ НА КРС ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИЯ РЕСУРС В
РАДИОЧЕСТОТНИЯ ОБХВАТ 26 GHz
В Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС),
радиочестотната лента 24,25-26,5 GHz, с изключение на ленти 24,493-24,521 GHz и 25,501-25,529
GHz, определени за национална сигурност, е предназначена за гражданско ползване. В
„Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна
радиослужба и съоръженията, свързани с тях” (ТИ) е предвидена възможността за разполагане на
мрежи, както следва:
а) за неподвижeн безжичен достъп (FWA) в лентите 24,50–25,25/25,50–26,25 GHz и
б) за мрежи от вида „точка към точка” в лентите 25,25–25,50/26,25–26,50 GHz.
Общият ресурс в обхвата за неподвижна радиослужба е 32 дуплексно спрегнати канала с
лента 28 МHz. Конкретните честотни разпределения са дадени в Приложение 2 към ТИ.
Към момента за този обхват има едно действащо разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за неподвижeн безжичен достъп (FWA) („Предприятие 1”) и
изградена мрежа от вида „точка към точка”.
На фиг. 1 е представено съществуващото честотно разпределение и заетостта на спектъра в
обхвата.
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фиг. 1
2.1. Основни практики на ползване на обхвата
Регулаторните мерки на КРС са насочени преди всичко към оптимално разпределение на
радиочестотния спектър с оглед определяне на достатъчен ресурс за нуждите на предприятията,
желаещи да развиват електронни съобщения в обхвата 26 GHz при спазване на посочените по-горе
принципи.
Като се имат предвид изменените условия на заемането на спектъра в обхвата 26 GHz след
2011 г., основно предизвикателство пред КРС е дефинирането на нова стратегия за разпределение на
спектъра, т.е. възниква въпросът дали да се запази настоящото определяне на дуплексно спрегнати
блокове за дадено предприятие в спектъра, който е определен за ползване за граждански нужди
24,50–25,25/25,50–26,25 GHz, (съгласно ТИ) или да се премине към по-гъвкаво и подчинено на
конкретните нужди определяне на отделни подобхвати за мрежи от двата вида.
Практиката в редица държави-членки на Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения (СЕРТ), показва явна тенденция на миграция от определяне на спектър
изключително за мрежи от вида за безжичен неподвижен достъп (FWA) към определянето на
подобхвати за ползване от мрежи за безжичен неподвижен достъп (FWA) и за мрежи от вида „точка
към точка”. В редица страни се наблюдава разширяване на честотния ресурс за мрежи от вида „точка
към точка” в обхвата 26 GHz.
След направен сравнителен анализ на мрежите в обхвата и на заемания радиочестотен
спектър от тях, може да се направи изводът, че предоставянето на честотен спектър за изграждане и
развитие на мрежи за неподвижeн безжичен достъп (FWA) при условията на разрешение с
национален обхват и технологична неутралност, е изгодно при висока плътност на териториално и
честотно заемане на ленти в обхвата. От друга страна, вероятността да се прояви нов силен интерес
към технологично неутрално ползване на спектъра за мрежи за неподвижeн безжичен достъп (при
ниска плътност на пренасяния трафик и с национален териториален обхват) в радиочестотния обхват
26 GHz изглежда твърде малка в краткосрочен и средносрочен план. В същото време е налице все понарастваща нужда от честотен ресурс в обхватите за широколентов и свръхшироколентов
радиорелеен пренос на средни и малки разстояния за мрежи от вида „точка към точка”.
Предвид гореизложеното и с отчитане на международната практика, е възможен друг подход
при разпределение на спектъра в радиочестотния обхват 26 GHz, като се определят подобхвати,
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различни от досегашните, в които да се разполагат двата вида мрежи при различни условия на
ползване на радиочестотния спектър.
2.2. Принципи за разпределение на спектъра:
2.2.1. Блоково разпределение на спектъра за мрежи за неподвижен безжичен достъп
(FWA) в лентите 24,50–25,25/25,50–26,25 GHz.
При това разпределение основна задача е изборът на минимална широчина на блока, който
да бъде определен за дадено предприятие, така че да се осигури достатъчен честотен ресурс за
развитие на мрежата му, както и да се определят целесъобразни защитни ленти и приложими маски
между отделните блокове. При структурата на разпределението, използвано понастоящем, към
предоставената лента на всеки блок за дадено предприятие има един защитен канал, включен в
разрешението и един допълнителен защитен канал извън него. Тази структура осигурява прилагането
на принципа на технологична неутралност и дава възможност за съвместно ползване на двата вида
приложими метода за организация на дуплексната връзка – с разделяне на каналите по време (TDD) и
с разделяне на каналите по честота (FDD). Това е предвидено в разрешенията за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за неподвижeн безжичен
достъп (FWA), като на предприятията се предоставя правото да ползват радиочестотния спектър
неутрално по отношение на използваната технология на територията на Република България.
Предимството е осигурената технологична неутралност.
Недостатък е големият разход на спектър за защитни ленти. В Доклад 99 на Европейския
комитет за радиосъобщения (ERC Report 99) е дадено изследване на допустимите защитни ленти с
широчина 28 МHz между блоковете на два оператора в зависимост от използваната технология. При
използване на различни технологии е необходимо да се оставят защитни ленти в размер на два блока
x28 MHz. Оттук следва необходимостта от предоставяне на блокове с по-голяма широчина, за да се
запази ефективното използване на спектъра, но това не винаги е икономически оправдано за
предприятията.
Както бе посочено по-горе, към момента има едно действащо разрешение за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за неподвижен безжичен достъп
(FWA), което дава право на предприятието да ползва предоставения му ресурс неутрално по
отношение на използваната технология.
Използваният до момента модел на разпределение на спектъра при запазване на условията
за технологична неутралност и съвместяване разполагането на мрежи от вида FWA и „точка към
точка” е съгласно фиг. 2.
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фиг. 2

Възможно първо усъвършенстване на този модел за разпределение на спектъра при
запазване на условието за технологична неутралност, е свеждането на защитните канали до един с
лента 28 MHz, което би било възможно при пълно съблюдаване на маската, дадена в т. 2.2 от
Приложение 3 към чл. 5 и чл 6 на ТИ, както и въвеждането на допълнителни изисквания относно
минимално координационно разстояние (разстоянието между централните станции тип FWA,
работещи на гранични канали за съседни оператори).
Допълнително този модел може да бъде усъвършенстван, като се добави алтернативно
използване на двете поляризации в оставащия един защитен канал, с цел минимизиране на разхода
на честотен спектър за осигуряване на защита между различните ползватели (фиг. 3).
При този модел остава наличен голям разход на спектър за защитни ленти въпреки
изброените възможни мерки.
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фиг. 3
2.2.2. Разпределение на спектъра чрез определяне на обособени подобхвати за мрежи
от вида „точка към точка” и на подобхвати за неподвижен безжичен достъп (FWA) в лентите
24,50–25,25/25,50–26,25 GHz.
Едно възможно развитие на усилията за по-ефективно използване на ограничения ресурс –
радиочестотен спектър е да се разделят видовете мрежи, като се обособят подобхвати с
предоставяне на блокове за мрежи от вида „точка към точка” и на подобхвати за мрежи за неподвижeн
безжичен достъп (FWA).
Острата необходимост от разполагане на мрежи от вида „точка към точка” с дължина на
радиорелейните участъци от 2 км до 6 – 7 км с перспективните и наложили се в последно време
преносни капацитети n x 155 Mbit/s (това води до голяма ширина на лентата на пренасяния сигнал и
технологии от вида CCDP/ACCP), поставя на дневен ред необходимостта от разглеждането на другата
възможност – определяне на дуплексно спрегнат подобхват в рамките на лентите 24,50–25,25/25,50–
26,25 GHz за мрежи от вида „точка към точка”. Националното координиране на новите мрежи ще се
сведе до прилагането на съответните препоръки на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и
Комитета за електронни съобщения (ECC).
Предимство – обособяването на допълнителен обхват за мрежи от вида „точка към точка”
ще удовлетвори нарастналата нужда от радиочестотен спектър за свръхшироколентов пренос.
Същевременно ще се ограничи разходът на спектър чрез намаляване на броя на необходимите
защитни ленти, а оттук ще се повиши и степента на ефективното използване на спектъра.
Недостатък – необходимост от въвеждане на рестрикции за част от лентата, поради
спецификата на мрежите от вида „точка към точка” (организация на дуплексната връзка от типа FDD).
Най-общо могат да бъдат дефиниране два варианта за определяне на подобхвати за
различните видове мрежи в лентите 24,50–25,25/25,50–26,25 GHz, като се вземе предвид и наличието
на едно предприятие, притежаващо разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за неподвижeн безжичен достъп (FWA) („Предприятие 1” на фиг. 1).
Възможните варианти за обособяване на подобхвати за мрежи от вида FWA и мрежи от вида
„точка към точка” са представени на фиг. 4 и фиг. 5.
На фиг. 4 е показано разширено разполагане на мрежи от вида „точка към точка”. Вижда се,
че дори и защитният канал 24 може да се използва при хипотеза за национално координиране на
мрежата на принципа „линия-за-линия”.
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фиг. 4
На фиг. 5 е разгледан случай, в който при евентуален нов интерес към технологично
неутрално ползване на радиочестотния спектър за мрежи за неподвижен безжичен достъп, би могло
да се предостави по-широкия подобхват за този вид мрежи (канали с номера от 13 до 23
включително). В този случай отново трябва да бъдат предвидени каналите с номера 24 и 25, като
защитни между двата вида мрежи.

фиг.5
3. Цел на обществените консултации
Настоящите обществени консултации имат за цел да проучат становищата на
заинтересованите предприятия към бъдещата устойчива и оптимизирана структура на
разпределението на обхвата 26 GHz, както и да се оценят нуждите на доставчиците на мрежови
услуги в сегмента за свръхшироколентови приложения.
С цел да се онагледи казаното по-горе, КРС предоставя на вниманието на заинтересованите
предприятия два примерни варианта за възможното разпределение на спектъра в обхвата 26 GHz.
Вариант 1. Запазване на блоковото разпределение на спектъра съгласно т. 2.2.1 с добавяне
на алтернативно използване на двете поляризации от блока на дадено предприятие при запазване на
условието за технологична неутралност на мрежите (фиг. 3).
Вариант 2. Разделяне на обхвата на обособени подобхвати за мрежи от вида „точка към
точка” с индивидуални честотни назначения от вида „линия за линия” и „пръв поискал - пръв
получил”, както и определяне на обособен дуплексно спрегнат подобхват с подходящо определени
блокове за мрежи за неподвижeн безжичен достъп (FWA) (фиг. 4 или фиг. 5).
4. Въпроси, свързани с перспективите за ползване на радиочестотния обхват 26 GHz.
Във връзка с перспективите за ползване на радиочестотния обхват 26 GHz КРС поставя на
обществени консултации следните въпроси:
4.1. Представлява ли за вас интерес радиочестотната лента 24,50 – 26,50 GHz за
осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи от неподвижната радиослужба?
4.2. Кой от двата варианта за разпределение на спектъра в обхвата 26 GHz, посочени в
т. 3, ви се струва най-удачен и защо?
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4.3. Какво е Вашето виждане за необходимия спектър, който би могло да се
разпредели за технологично неутрални мрежи за неподвижeн безжичен достъп FWA (канали с
широчина на лентата 28 МHz)? Бихте ли участвали в обявена тръжна процедура за
технологично неутрални мрежи с национален обхват?
4.4. Какво е Вашето виждане за необходимия спектър, който да се разпредели за
мрежи от вида „точка към точка” (канали с широчина на лентата 28 МHz) при условията на
национално координиране на принципа „линия-за-линия” и „пръв поискал пръв получил” в
обхвата 24,50 – 26,25 GHz? Ще ползвате ли системи от вида n x 155 Mbit/s за вашите преносни
мрежи с използване на технологии XPIC/CCDP?
Въпросите, предмет на консултациите, са от обществена значимост за развитието на
електронните съобщения и резултатите от процедурата биха се отразили в най-голяма степен на
предприемането на адекватни действия за разпределение и използване на радиочестотния спектър в
обхват 26 GHz.
КРС очаква становищата на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на
настоящата публикация на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на
съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.
Използвани съкращения:
FDD – frequency division duplex, метод на достъп с разделяне на дуплексните канали по честота;
TDD – time division duplex, метод на достъп с разделяне на дуплексните канали по време;
FWA – fixed wireless access, безжичен неподвижен достъп;
CCDP – co-channel dual polarization, двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал;
XPIC – cross polar interference canceller, устройства за потискане на поляризационните смущения с
обратна поляризация;
ERC – European Radiocommunications Committee, Европейски комитет за радиосъобщения;
ECC – Electronic Communications Committee, Комитет за електронни съобщения;
CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Европейска
конференция по пощи и далекосъобщения.

7

