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Резултати от проведени обществени консултации по Решение № 411/31.08.2015 г. на Комисията за регулиране на съобщенията за обявяване на 
намерение за провеждане на търг за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

в радиочестотна лента 2500-2690 MHz 

Заинтересовани лица Становища 

 

„Макс Телеком” ООД 

Счита, че разпределението и ограничаването броя на издаваните разрешения следва да съответства на разпределението на 
ресурса в обхват 1800 MHz, където ще се фокусира развитието на мрежите от четвърто поколение в Република България. Към 
момента има 5 предприятия, които развиват или имат потенциала да развият мрежа по LТЕ стандарт в обхват 1800 MHz и които 
биха имали нужда от допълнителен ресурс в обхват 2,6 GHz.  
Предлага два варианта на разпределение на ресурса в обхват 2,6 GHz: 
Вариант 1 
• В радиочестотните ленти 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz (в режим FDD) могат да бъдат издадени четири разрешения с 
предоставен ресурс 2 х 15 MHz и едно разрешение с 2 х10 MHz. 
• В радиочестотната лента 2570-2620 MHz (в режим TDD) могат да бъдат издадени пет 
броя разрешения с предоставен ресурс 1 х 10 MHz. 
Вариант 2 
• В радиочестотните ленти 2500-2575 MHz/2615-2690 MHz (в режим FDD) могат да бъдат издадени пет разрешения с 
предоставен ресурс 2 х 15 MHz. 
• В радиочестотната лента 2575-2615 MHz (в режим TDD) могат да бъдат издадени четири 
броя разрешения с предоставен ресурс 1 х 10 MHz. 
Предприятието предпочита Вариант 2, тъй като намаляването на броя на разрешенията в режим TDD няма по никакъв начин да 
се отрази негативно на поставените от КРС цели, а именно: ефективното използване на спектъра, насърчаване на 
конкуренцията и увеличаване в максимална степен ползата за потребителите. 
Счита, че срокът на разрешенията следва да бъде същия като срока на последно издадените разрешения в обхват 1800 MHz. 
Тъй като срокът на разрешението е част от формулата за определяне на еднократната административна такса, по-дългият срок 
значително повишава еднократната такса. По-високата такса означава по-голяма финансова тежест за предприятието още в 
началния момент, в който на същото ще предстоият мащабни инвестиции в развитието и уплътняване на мрежата, а за 
новонавлизащите оператори това представлява още една допълнителна бариера за навлизане на пазара. Предлага 
определяне на първоначален 10-годишен срок за разрешенията, предмет на настоящата Консултация, който евентуално в 
последствие да бъде удължен. 
Предприятието е заявило интерес за придобиване на ресурс в обхват 2,6 GHz, като искането не е в съответствие с обявеното с 
решение № 411/31.08.2015 г. на  КРС намерение. 
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„Българска 
Телекомуникационна 

Компания” ЕАД (БТК ЕАД) 

Счита, че за усвояването на този спектър ще е необходимо значително добавяне на нови сайтове, за реализиране на 
хомогенно покритие, както и добавяне или подмяна на антени на действащи такива, което прави ползването му при настоящите 
ценови условия силно нерентабилно. 
Ефективното използване на спектър в честотна лента 2500-2690  MHz  е  в  пряка зависимост от размерът на таксите за 
издаване на разрешение за ползване на честотен ресурс. Предвидените към настоящия момент такси не са съобразени с 
възможностите за инвестиции  на  предприятията. 
БТК предоставя информация за първоначалните такси в няколко европейски държави при предоставяне на ресурс в посочения 
обхват, като обобщава, че цената  на ресурса в обхват 2,6 GHz в България е нерентабилно  висока  и не е съобразена  с 
възможностите  за  реализиране  на приходи от предоставяне на електронни  съобщителни  услуги,  както  и с  възможностите 
на предприятията  за инвестиции. 
Счита, че е необходимо цената за този ресурс да бъде значително намалена, с оглед възможността за неговото използване.  
При настоящата цена БТК не проявява на този етап интерес за участие в тръжна  процедура. 

„Мобилтел” ЕАД 

Потвърждава своето разбиране, което е заявявало нееднократно, при провеждане на обществени консултации и обсъждания 
относно този и други честотни диапазони, а именно: 
а) за дружеството основен интерес за разширение на капацитета и бъдещо развитие на LТЕ представлява честотният диапазон 
1800 MHz, 800 MHz, 2100 MНz и едва след това в бъдеще и 2600 MНz; 
б) приоритет за  „Мобилтел“ ЕАД е предоставянето от КРС на допълнителен ресурс в обхват 1800 MHz; 
в) предоставянето за ползване на радиочестотния спектър в обхват 2,6 GHz следва да се движи  паралелно с процеса по 
освобождаване и предоставяне  на радиочестотния спектър в обхват 800 MHz съответно най-целесъобразно е 
разпределението на радиочестотния спектър в обхват 2,6 GHz да се извърши след освобождаване и предоставянето на 
ресурса в обхват 800 МНz на заинтересованите  предприятия или в паралелна процедура за двата обхвата; 
г) прилагането на адекватна тарифна политика от страна на КРС е от фундаментално значение за стимулиране развитието на 
националния пазар. 
Предприятието аргументира своята позиция като посочва, че: 
Практиката в държавите-членки на ЕС показва, че ресурса в обхвати 2,6 GHz и 800 MHz е бил разпределен паралелно, тъй като 
един от най-ефективните способи за изграждане на мобилни мрежи от следващо поколение (LTE) налага ползването на спектър 
в комбинация от двата посочени обхвата.  
Провеждане на тръжна процедура за ресурса в обхват 2500-2690 MHz би било целесъобразно единствено след освобождаване 
от държавата на хармонизирания на ниво ЕС спектър в обхват 800 МНz, както и след удовлетворяване на вече подадените 
обосновани заявления за допълнителен ресурс в обхват 1800 МНz. 
За предприятието основен интерес за развитие на LТЕ към момента представлява честотния диапазон 1800 MHz, ето защо от 
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първостепенно и приоритетно значение е финализирането на процедурата за предоставяне на ресурс в обхват 1800 MHz в 
максимално кратки срокове. 
Прилагането на правилна тарифна политика е от съществено значение за стимулиране развитието на вътрешния пазар, 
насърчаване на конкуренцията и навлизането на нови технологии, както и за задоволяване на потребителите с нови и 
качествени услуги. В този смисъл, позицията на Мобилтел е, че преди провеждането на тръжна процедура за издаване на 
разрешение в обхват 2,6 GHz, КРС следва да предложи ясна и обоснована методология за определянето на размера на 
еднократната такса. 
Мобилтел си запазва правото да извърши допълнителен анализ и да ревизира настоящата си позиция в случай на промяна на 
тарифната политика на Комисията. 

„Теленор България” ЕАД 

С оглед ефективното използване на спектъра, насърчаване на конкуренцията и увеличаване в максимална степен ползата за 
потребителите, предприятието не споделя приетите то КРС критерии за разпределянето му, според които могат да бъдат 

издадени 4 разрешения в ленти 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz (три разрешения с предоставен ресурс от 2х20 MHz и едно 
разрешение с предоставен ресурс 2х10 MHz) и 5 разрешения в лента 2570-2620 MHz. 
Принципна позиция на Теленор продължава да бъде, че радиочестотеният спектър в ленти 2500-2570MHz/2620-2690 (в режим 
FDD) и лента 2570-2620 MHz (в режим TDD) трябва да бъде обособен на блокове от по 5 MHz и съответно разрешенията да 
предоставят ресурс по 5 MHz. 
Причините.за това са, че такава е съществуващата практика в европейските страни, както и че сегашните цени на спектъра в 
обхват 2,6 GHz са значително по-високи от тези в другите страни в Европа. При определяне на цената за MHz на спектра КРС 
не е· взела предвид състоянието на българския телекомуникационен пазар и европейските тенденции. Именно предвид тези 
високи цени, за Теленор е от голмо значение да има, възможността да се възползва и закупи спектър в обособен блок от 5 
МНz, а не такъв от 20 или 10 MHz. 
Предприятието продължава да поддържа позицията си, че без реално отразяване на промените, за каквито е настоявало в 
рамките на цялостната процедура по обществени консултации, които следва да бъдат направени в ценовата политика, водна 
от Регулатора и при формиране на блокове спектър по-големи от 5 MHz, не би имал интерес от участие в каквато и да била 
състезателна процедура за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz. 

 


