
ТАБЛИЦА 
с постъпило в КРС становище по проект на решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги  
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„Теленор България” 
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Предприятието приветства усилията на КРС по повод имплементацията на 
приетото на 08.05.2015 г. Решение за изпълнение на Европейската комисия 
2015/750/ЕС в съществуващите Технически изисквания. Теленор поддържа 
изразената в Решението на ЕК позиция, че условията за предоставяне и 
ефективно използване на радиочестотната лента 1452-1492 MHz за наземни 
системи трябва да бъдат хармонизирани, с цел позволяване предоставянето на 
електронни съобщителни услуги в Европейския съюз. С настоящото становище, 
предприятието изразява съгласието си с така изготвения от КРС проект на 
изменение и техническите характеристики и параметри на радиосъоръженията от  
наземни мрежи в обхват 1.5 GHz, предвидени в Приложение 6 към него. 

Теленор подчертава принципната си позиция, че с оглед ефективното 
ползване на спекъра, насърчаване на конкуренцията и увеличаване в максимална 
степен ползата за потребителите, сегашната цена на спектъра в обхват 1.5 GHz 
трябва да бъде намалена. Проведен от предприятието сравнителен анализ 
показва, че цената на спектъра в лента 1452-1492 MHz, така както е предложена 
от КРС в предложението за изменение на Тарифата за таксите, е значително по-
висока от тази в другите страни в Европа, което представлява пречка за 
направата на инвестиции за обновяване и развитие на мрежата. 

Предприятието счита, че при определяне на цената за MHz на спектъра в 
лента 1452-1492 MHz, КРС е необходимо да отчете и вземе предвид състоянието 
на българския телекомуникационен пазар и европейските тенденци. 

Теленор споделя позицията и наблюденията си по отношение на 
предоставянето на радиочестотен спектър във всички честотни ленти. 
Предприятието настоява наличието на прозрачност в работата на КРС при 
предоставянето на радиочестотен спектър да бъде гарантирана, като за целта се 
предприемат ефективни мерки за своевременно информиране на всички 
заинтересовани страни при наличието на подадено заявление от който и да е 
участник на пазара. Според Теленор, това би било пряко отражение на принципа 
на равнопоставеност, който в настоящия етап не се спазва в достатъчна сепен от 
КРС, поради формалното и много късно уведомяване, при това единствено на уеб 
сайта на КРС, относно издадени разрешения за предоставяне на радиочестотен 
спектър. 

Не се 
приема  

Цената на спектъра в 
обхват 1.5 GHz не е предмет 
на общественото обсъждане 
по проекта на решение за 
изменение и допълнение на 
Tехническите изисквания. 

 


