
 
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 № 363  
 

от 06 август 2015  г. 
 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно въпроси 
свързани с перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz, съгласно 
Приложението към настоящото решение. 

2.  Открива процедура по обществени консултации относно въпроси свързани с 
перспективите за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2,6 GHz. 

3. Съобщение за предстоящите обществени консултации да се публикува в един 
национален ежедневник, както и на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет.  

4. Определя 14-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението за откриване 
на процедурата за обществените консултации, в който заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища. 

 
    Мотиви:  
 

Съгласно чл. 1, т. 1 от Постановление № 90 от 15 април 2013 г. на Министерски съвет в 
срок най-късно до 31 август 2015 г. радиочестотна лента 2,6 GHz следва да бъде освободена.  

Съгласно чл. 37 от Закона за електронните съобщения преди приемане на решение по 
важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения, комисията 
провежда обществени консултации.  

Обхват 2,6 GHz е един от обхватите по отношение, на които е приложен принципът на 
неутралност относно използваните технологии, чрез транспониране разпоредбите на Решение 
2008/477/ЕО в българското законодателство. Съгласно действащата нормативна уредба този 
обхват може да се ползва за изграждане на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на 
електронни съобщителни услуги. Това ще осигури възможност на предприятията за предоставяне 
на високоскоростни мобилни широколентови услуги на крайните потребители, в това число LTE. 

Широколентовите услуги имат ключово значение за насърчаването на 
конкурентоспособността и допринасят в голяма степен за икономическия растеж и за постигане на 
устойчивите икономически и социални ползи от единен цифров пазар. 

 
 
В тази връзка и предвид значимостта на въпроса, свързан с  бъдещето развитие на 

електронните съобщения с оглед освобождаване на спектъра в обхват в обхват 2,6 GHz, КРС 
провежда  обществени консултации по позицията на КРС относно перспективите за ползване на 
спектъра в обхват 2,6 GHz.    
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 (д-р Веселин Божков) 
 

 
 ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
       (Мирослава Тодорова) 
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