
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 № 489 
 

от 9 юли 2013 г. 

 

 На основание чл. 89 и чл. 90, ал. 2 и във връзка с чл. 37 от Закона за електронните 
съобщения  

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА  
 

РЕШИ:  
 

1. Обявява намерение да проведе търг за издаване на разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 
2500-2690 MHz, както следва: 

 
1.1. В радиочестотните ленти 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz, с метод на достъп FDD и с 

дуплексно отстояние 120 MHz -  5 броя разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 
MHz с предоставяне на честотен ресурс на принципа на обединяване със стъпка 2 х 
5 MHz. 

 
1.2. В радиочестотната лента 2570-2620 MHz, с метод на достъп ТDD - 3 броя разрешения 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 
радиочестотна лента 2500-2690 MHz с предоставяне на честотен ресурс на принципа на 
обединяване със стъпка 5 MHz. 
 
2. Открива процедура по обществени консултации относно обявеното намерение по т. 1 

от настоящото решение.  
3. Приема съобщение за причините, които налагат ограничението в броя на 

разрешенията, които КРС смята да издаде, съгласно Приложението към настоящото решение.  
4. Съобщението по т. 3 от настоящото решение да се публикува в един национален 

ежедневник и на страницата на КРС в Интернет.  
5. Определя 14 дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 4 в 

национален ежедневник, в който заинтересованите лица могат да подадат намерение за 
ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър по т. 1 от 
настоящото решение.  
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (д-р Веселин Божков) 
 
           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                     (Цветелина Севлиевска) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 489/09.07.2013 г. 

 

С решение № 489 от 09.07.2013 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 

обяви намерение за провеждане на търг за издаване на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 

2500-2690 MHz.  

Намерението е обявено на основание чл. 89 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС), съгласно който КРС може по своя инициатива да обяви намерение да проведе търг в 

случай на необходимост от ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на 

конкретен свободен ограничен ресурс.  

 

1. Радиочестотния спектър, за който се налагат ограниченията е в лента 2500-

2690 MHz с общ ресурс 190 MHz и ширина на лентата на един блок кратна на 5 MHz. 

Съгласно техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи 

предоставяне на електронни съобщителни услуги, радиочестотна лента 2500-2690 MHz 

включва: 

- ленти с метод на достъп FDD (разделяне на дуплексните канали по честота, 
Frequency Division Duplex) с дуплексно отстояние 120 MHz: 

 долна половина 2500-2570 MHz, с широчина 70 MHz; 

 горна половина 2620-2690 MHz, с широчина 70 MHz. 
- лента с метод на достъп ТDD (разделяне на дуплексните канали по време, Time 

Division Duplex) 2570-2620 MHz с широчина 50 MHz в централната междина на обхвата. 
 

2. Брой на разрешенията, които могат да бъдат издадени и причините които 

налагат ограниченията: 

 С оглед ефективно използване на спектъра, насърчаване на конкуренцията и 

увеличаване в максимална степен ползата за потребителите, КРС счита че е необходимо броят 

на издаваните разрешения за ползване на радиочестотен спектър в радиочестотната лента 

2500-2690 MHz да бъде ограничен.  

Отчетени са резултатите от проведените през 2011 г. обществени консултации, както и 

заявеният интерес от страна на предприятията към ползване на конкретно количество спектър.  

 С оглед горното, броят на разрешенията, които могат да бъдат издадени е както следва: 

 В радиочестотните ленти 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz, с метод на достъп FDD и с 

дуплексно отстояние 120 MHz, могат да бъдат издадени 5 броя разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 

2500-2690 MHz с предоставяне на честотен ресурс на принципа на обединяване със стъпка 

2 х 5 MHz.  

 Честотният ресурс, който може да бъде предоставен на  едно предприятие в тези 

ленти следва да не надвишава 2 х 30 MHz с оглед създаване на условия за развитие на 

конкурентен съобщителен сектор и развитие на бизнеса . 

В радиочестотната лента 2570-2620 MHz, с метод на достъп ТDD, могат да бъдат 

издадени 3 броя разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz с предоставяне на честотен 

ресурс на принципа на обединяване със стъпка 5 MHz. 

 Предвид наличния радиочестотен ресурс в лента 2500-2690 MHz и с оглед определения 

брой разрешения, се допуска възможността едно предприятие да кандидатства едновременно 

за разрешение с метод на достъп FDD и за разрешение с метод на достъп ТDD. Това ще 

задоволи потребностите и интереса на бизнеса за изграждане на пълноценно функционираща 

мрежа. 

Процедурата се провежда на основание на чл. 3 от Постановление на Министерския 

съвет № 90/15.04.2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Национална служба за 

охрана при Президента на Република България (НСО) за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за 



хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи 

предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността, както и на основание чл. 94, ал. 

2 от ЗЕС.  

 

 3. Условия, които ще бъдат наложени по отношение на разрешението за ползване 

на радиочестотен спектър 

3.1. Териториален обхват 

Разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър в радиочестотната лента 2500-2690 MHz ще бъдат издадени за 

територията на Република България с оглед осигуряване на възможност за изграждане и 

развитие на пълноценна мрежа.  

3.2. Продължителност на разрешението в години – 10 години. 

3.3. Отложено във времето предоставяне на спектъра 

Правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър, както и задълженията, произтичащи от ползването му, следва да 

възникват след освобождаването на същия от НСО. В този случай срокът на разрешението 

ще започне да тече от датата на решение на КРС за изменение на разрешението, свързано 

с предоставяне на освободения от страна на НСО на територията на цялата страна 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър. Съответно годишната 

такса за ползване на честотния ресурс, както и административната годишна такса за 

контрол ще бъдат начислени след тази дата. 

3.4 Етапи и срокове за изграждане на мрежата и за осигуряване на покритие: 

- до 2 години от датата на пълното освобождаване на радиочестотния ресурс за 

територията цялата страна – осигуряване на покритие по население не по-малко от 35 %;  

- до 5 години от датата на пълното освобождаване на радиочестотния ресурс за 

територията цялата страна – осигуряване на покритие по население не по-малко от 55 %;  

Лицата, които желаят да получат разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz, могат да 

подадат намеренията си в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение 

в национален ежедневник и на страницата на КРС в интернет. 

 


