Резултати от проведени обществени консултации относно необходимостта от предварително проучване на наличието на интерес от страна на нови участници за получаване на
разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, работеща по стандарт DVB-T2
Заинтересовани
лица

Позиция
Общи бележки

„НУРТС
ДИДЖИТЪЛ” ЕАД

Както неведнъж предприятието е имало възможност да подчертае, днешното състояние на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в България е резултат
от редица обективни и субективни неблагоприятни фактори, които са довели процеса на цифровизация до състояние значително по-лошо от това в останалите
европейски държави. Доколкото процесът по цифровизация е основен ангажимент на държавата, неговото по-нататъшно развитие зависи от добрата воля и
положителната нагласа на компетентните държавни органи - на законодателната и изпълнителната власт, както и независимите регулатори - Съвета за електронни
медии и Комисията за регулиране на съобщенията. В изпълнение на нормативната база и съобразно правомощията си тези органи ще трябва да направят
необходимите стъпки за издаване на съответни актове и да осъществят реализацията на процесите за подобряване функционирането на цифровизацията. При вземане
на решенията би следвало да се проучи задълбочено и международния опит, успешните модели на цифровизацията в останалите европейски държави. Трябва да бъде
предложен и приложен устойчив модел за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, водещ до повишаване на интереса към него, чрез осигуряване на подобро качество и програмно разнообразие в полза на потребителите, при ефективно и ефикасно
използване на радиочестотния спектър, което е и основната цел на цифровизацията.
НУРТС е получило разрешение за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване след участие в конкурсна процедура и е изпълнило всички поставени
от държавата условия и ангажименти, като е изградило мрежите за ефирно разпространение на телевизионни програми по цифров способ, постигнало е
изискващото се от закона покритие по население в България, с което са изпълнени и дори надвишени заложените изисквания към дейността му.
С цел защитата на потребителския интерес, НУРТС е предприело необходимите действия за постигане на договорености с телевизионните оператори
за разпространение на повече и по-разнообразни програми, които да се гледат безплатно от зрителите.

„БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННА
КОМПАНИЯ” ЕАД

Въпросът за бъдещото развитие на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване неизменно оказва своето влияние върху политиката за управление на
радиочестотния спектър. Наред с предизвикателствата, пред които е изправена страната ни във връзка с ползването на спектър от т.нар. първи цифров дивидент,
следва да се има предвид, че на Общностно равнище се поставят въпроси и координират позиции, свързани с оценка на възможностите за бъдещо ползване на
ограничени ресурси в други обхвати. Това основно се дължи на наблюдавания непрекъснат ръст при използването на безжичните широколентови услуги.

„ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

На първо място, към настоящия момент Теленор не е участник на пазара на платена телевизия. Принципната им позиция е, че за да бъде даден изчерпателен, точен,
както и достатъчно адекватен отговор на поставения в консултацията въпрос, е необходимо регулаторът да внесе известни уточнения и да представи своята визия
относно бъдещото равитие на пазара на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.
Осигуряването на ефективно ползване на радиочестотния спектър и създаване на условия за развитие на конкурентен съобщителен сектор и развитие на бизнеса с
оглед увеличаване на социалните и икономическите ползи, произтичащи от ползването на честотния ресурс е цел, чието изпълнение е възложено на регулатора.
Въпросът, поставен в обществените консултации е свързан с радиочестотен спектър, чието отдаване е в интерес на обществото. Логично, един от въпросите, които
според Теленор трябва да бъдат задължително изяснени, е свързан с именно този радиочестотен спектър, предназначен за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване. От съществено значение е КРС да уточни къде ще се разположи ресурсът, който ще бъде отдаден, както и дали той ще е предназначен само за
цифрово разпръскване или ще е технологично неутрален.
Теленор отчита, че яснотата по тези въпроси ще даде повече възможности на играчите и заинтересованите лица на пазара да изградят и/или
развият своята стратегия. По този начин, при вече създадена прозрачност относно намеренията на КРС, дискусията и участието в подобна консултация,
би била далеч по-ползотворна.
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Заинтересовани
лица

Позиция

1. Имате ли интерес от получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, работеща по стандарт
DVB-T2?

„НУРТС
ДИДЖИТЪЛ„ ЕАД
(НУРТС)

НУРТС притежава изградена и функционираща мрежа за ефирно телевизионно радиоразпръскване, в която са вложени значителни инвестиции, при направени
разчети и бизнес програма за възвръщаемост на средствата. Предвид на това, предприятието смята да продължи да ползва предоставения му от държавата ограничен
ресурс и няма интерес за участие в нова състезателна процедура за издаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национално покритие, работеща по стандарт DVB-T2. Желанието им е да продължат да развивт настоящата си дейност чрез действащите мрежи,
в изпълнение на поетите ангажименти, за което разчитат и на отговорна позиция от страна на държавните институции.

„БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННА
КОМПАНИЯ” ЕАД

В рамките на настоящата консултация не се коментира конкретен честотен обхват и честотно разпределение за целите на новото разрешение за изграждане на мрежа
за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие. В същото време обаче се обсъжда промяна в наложения понастоящем DVB-T стандарт
за работа на тези мрежи и преминаване към по-ефективния от гледна точка използването на спектър DVB-T2 стандарт. Последното от своя страна е индикация за
това, че провежданата от КРС регулаторна политика по управление на радиочестотния спектър е в съответствие със следваните на Общностно ниво принципи.

„ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Предприятието счита, че след изясняване на така повдигнатите въпроси в настоящото становище, ще имат вече конкретна визия и възможност да изразят своята
позиция и да участват пълноценно в дискусия относно намеренията и интересите им за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, работеща по стандарт DVB-T2

Други бележки
„НУРТС
ДИДЖИТЪЛ” ЕАД

Действащите към момента разрешения за наземно цифрово радиоразпръскване са обвързани и с ползването на спектър в обхват 700 MHz. В същото време в ход е
процедура по финализиране на решение на ЕК за хармонизиран подход и алокирането на 700 MHz изцяло за целите на предоставянето на безжични широколентови
услуги най-късно до 2020 г. Следователно разглеждането на въпроси, свързани с бъдещото развитие на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е в пряка
зависимост от възможностите за преразпределение/ползване на спектър в обхват 700 MHz. Само така в дългосрочен план може да се гарантира ефективното
управление на ограничения ресурс - радиочестотен спектър и съответно осигури регулаторна предвидимост във връзка с използването на този ресурс.

„БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
България не прави изключение от световните тенденции. Налице е трайна, възходяща тенденция при ползването на безжични широколентови услуги, а осигуряването
ИОННА
КОМПАНИЯ” ЕАД на спектър от 2x10 MHz в 800 MHz в краткосрочен план е крайно недостатъчно за задоволяване на нарастващите потребности на потребителите на всички
предприятия, представящи мобилни услуги. Това от своя страна поставя под въпрос възможностите за подобряване на конкурентноспобосността както на вътрешно
национално ниво, така и на България спрямо останалите държави-членки, в които предоставянето на безжични широколентови услуги се обезпечава, включително
чрез ползването на спектър в обхват 800 MHz от няколко предприятия. Към настоящия момент и при условията на равнопоставеност КРС и след извършване на
необходимата координация може да предостави по 10 MHz на три предприятия (2x10 MHz в 800 MHz и 2x20 MHz в 700 MHz). Равнопоставеното предоставяне на този
ресурс от един и същ момент единствено е в състояние да запази конкуренцията между предприятията на национално ниво и да стимулира последните да предоставят
конкурентни на услугите в ЕС.
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Заинтересовани
лица

„БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННА
КОМПАНИЯ” ЕАД

„ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Позиция

Ето защо при разглеждането на въпроси за бъдещото развитие на цифровото наземно радиоразпръскване следва да се има и предвид реалната възможност за
препланиране в обхват 700 MHz и осигуряване най-малко на 2x20 MHz за ползване от мобилни мрежи в краткосрочен план. Към момента този спектър се ползва
преимуществено за цифрово наземно радиоразпръскване за граждански нужди (DVB-Т). Въпреки, че част от честотните ленти също са резервирани за целите на
националната сигурност (въздушна радионавигация), това не създава допълнителни ограничения за ползването на спектъра в останалата част от обхвата за
предоставяне на безжични широколентови услуги. Тази възможност се дължи на обстоятелството, че към момента спектърът в 700 MHz попада основно в обхвата на
различните DVB-Т разрешения. Специфичната пазарна ситуация в България при предоставянето на DVB-Т услуги е причина по-голяма част от ресурса да не се
използва ефективно, а в краткосрочен план няма индикации за повишаване на търсенето на тези услуги до степен, която ще стимулира допълнително предлагането.

В тази ситуация България има възможност да е една от първите в държави в ЕС, която ще започне да усвоява ресурса в 700 MHz за целите на предоставянето на
мобилни широколентови услуги в краткосрочен план. За целта е необходимо използваният неефективно ресурс, част от действащи DVB-Т разрешения, след
подходящо препланиране, да бъде предоставен за ползване на мобилни оператори. Следването на такъв подход осигурява най-малко 2x20 MHz в краткосрочен план.
Действия в тази посока единствено могат да запазят настоящото ниво на конкуренция между мобилните предприятия като ще позволят едновременното придобиване
на ресурс в обхвати 800 MHz и 700 MHz. От друга страна усвояването ресурса в 700 MHz за целите на предоставянето на мобилни широколентови услуги в
краткосрочен план е предпоставка за преодоляване на изоставането на България при предоставянето на безжични широколентови услуги спрямо останалите държавичленки и стимулира развитието на конкуренцията като цяло.

Считат, че е необходимо да бъде определено при какви точно условия и по каква процедура ще бъде отдаван освободеният за гражданско ползване спектър, както и
дали ще има последващи задължения, свързани с отдаването му и какви биха били те.
В допълнение, считат за наложително КРС да извърши детайлна преценка за по-нататъшно освобождаване на спектъра във втория цифров дивидент.
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