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Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за цифрова
трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на
Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция (Обществена
консултация).
УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР КАРАНИКОЛОВ,
Във връзка с предлагания проект на Концепция за цифрова трансформация на
българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието
на България в Четвъртата индустриална революция, бихме искали да изразим мнение от
позицията си на водещо предприятие на пазара на телекомуникационни услуги в страната.
Преди всичко, искаме да подкрепим изразеното в Проекта на Решение разбиране, че
България трябва да положи усилия да не изостава от неизбежните процеси на цифровизация
на обществото и икономиката и да насърчи новите тенденции за развитието на Индустрия 4.0.
Като представител на бизнеса също споделяме и мнението, че разгръщането на пълния
потенциал за растеж на българската индустрия няма да бъде възможно без целенасочени
мерки от страна на държавата и активни действия от страна на бизнеса и академичната
общност, т.е. кооперация на всички нива и полагане на съвместни усилия, насочени към
постигането на обща цел – конкурентоспособност на българската икономика и повишаване на
качеството на живот на населението.
Визията на Концепцията е към 2030 г. България да се разпознава като регионален
център на цифровата икономика. Смятаме, че страната ни има потенциал да постигне тази
амбициозна цел, като доказателство за това е задоволителното място, което тя заема към края
на 2016г. според т. нар. индекс на степента на развитие на информационните и комуникационни
технологии (индекс на ICT развитие или накратко IDI). Този индекс се публикува ежегодно от
Международния Телекомуникационен Съюз на Обединените Нации и е международно признат
инструмент за измерване и оценка на развитието на информационните общества. Сред
Балканските страни, България изостава от Хърватска, Гърция и Словения, но положителното е
че в рамките на 2016 г. тя успява да се изкачи с едно място в глобалната класация (фиг.1).
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Фиг. 1. IDI класиране на Балканите (31.12.2016г.)

Заемането на по-горна позиция според индексите IDI и DESI (служещ за измерване на
прогреса на държавите-членки на ЕС към цифрова икономика и цифрово общество), обаче би
било възможно само чрез ускорена интервенция и по трите направления, идентифицирани в
Проекта на Решение. В тази връзка в проекта на Концепция като основна дейност по
Направление 2 - Технологично обновяване на българската икономика чрез: въвеждане на
стандарти, изграждане на инфраструктура, разработване на конкретни механизми за
стимулиране разработването и пазарното внедряване на технологични иновации и като
основополагаща предпоставка за Индустрия 4.0 са посочени надеждните, висококачествени
комуникационни мрежи, за осигуряването на които е необходима мащабна
широколентова интернет инфраструктура.
В изпълнение на Стратегията за Цифров единен пазар е необходимо да се осигури
правна и икономическа възможност на операторите за предоставяне на нови услуги, като по
този начин се създадат условия за насърчаване на конкуренцията, което да спомогне за
внедряване на нови технологии, гарантиращи високо качество на услугите. Информационните и
комуникационните технологии вече не са отделен сектор, а представляват основа на всички
икономически системи, като навлизат все повече във всички сектори на икономиката и
обществото. Както е заложено в държавната политика относно информационните и
комуникационни технологии са „хоризонтален приоритет, който е двигател на растежа във
всички сектори на икономиката“.
В последните години се наблюдава тенденция за бърз растеж на безжичния пренос на
данни, което повишава и нуждите от радиочестотен спектър за безжична свързаност. Липсата
на свободен спектър и високите цени, свързани с разпределението на спектъра, обаче, са
пречка за улесненото предоставяне на услугите на потребителите.
Връзката между широкото разпространение на бърза и качествена интернет услуга и
цифровизирането на реалната икономика е безспорна, но за тази цел трябва да бъде
преодолян основният проблем, който възпира ускореното развитие на широколентови мрежи от
ново поколение, а именно – забавеното освобождаване на радиочестотен спектър в
нискочестотни обхвати (т. нар. „дигитални дивиденти“ – нискочестотните ленти 700/800 MHz),
Спектърът в обхвати 700/800 MHz е от такова естество, че се явява критичен и важен ресурс за
всеки един от участниците на пазара. Известно е, че радиочестотният спектър в обхват 800
MHz e най-привлекателният за бизнеса ресурс за развитие на LTE услуги в България. За да
илюстрираме какво означава спектъра в тази честота за операторите, честотният обхват 800
MHz e подходящ за разгръщане на 4G LTE мрежи в по-слабонаселените райони заради поголямото покритие и по-бавното затихване на радиовълните в този честотен диапазон. По този
начин телеком операторите, които се сдобият с честотен ресурс в обхвата 800 MHz, ще могат
да освободят ресурсите си в обхват 900 MHz за ползване от 2G/3G абонатите си, които се
намират в тези по-слабо населени места.
Заложените от Правителството приоритетни цели за България във връзка с
хармонизирането и ефективното използване на радиочестотния спектър за периода 2015-2018
г. са „да се потърсят стимули, включително регулаторни, за бизнеса с цел използване на
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свободния радиочестотен спектър“ .
За ресурса в обхват 800 MHz e налице и допълнително забавяне на изпълнението на
програмата за политика в областта на радиочестотния спектър в държавите от ЕС, заложена в
Решение № 243/2012/ЕС, която предвиждаше освобождаване на спектъра за граждански нужди
до 1 януари 2013г. с допълнителен дивидент до 31 декември 2015г. Българското правителство
не успя да спази тези срокове, като освободи частично спектъра едва през 2016г. Според нас,
частичното освобождаване на ресурса в ленти 811-821 MHz и 852-862 MHz (2х10 MHz) поражда
въпроса относно достатъчната наличност на освободения ресурс за всички оператори, тъй като
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Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г., приета с
Решение № 149/11.03.2015г. на Министерски съвет.
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е видна изключителната значимост на спектъра в този обхват за конкурентоспособността им на
пазара на мобилни услуги и широколентов достъп. За съжаление, България и Малта са
единствените 2 държави-членки на ЕС, при които обхват 800 MHz не е усвоен за целите на
телекомуникационните оператори (фиг. 2).

Фиг. 2. Освобождаване на ресурса в обхват 800 MHz в държавите – членки

В Годишния доклад на КРС за пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги за
2016г. изрично се изтъква следното: „Останалият ресурс от обхват 800MHz все още се
използва за национална сигурност и България е една от последните държави-членки на ЕС,
която все още има затруднения с освобождаването му за граждански нужди. Минимално
необходимият радиочестотен ресурс, който ще създаде предпоставки за изграждане на
пълноценно функционираща LTE мрежа в национален обхват е 2 Х 10 MHz за едно
предприятие. В тази връзка, освободеният спектър 2 X 10 MHz е крайно недостатъчен от
гледна точка на броя на предприятията и степента на развитие на пазара, и
потребителското търсене на висококачествени съобщителни услуги. Предвид това, КРС
счита, че целият ползван за национална сигурност честотен ресурс в обхват 800 MHZ
следва да бъде освободен за граждански нужди, което ще създаде условия за ефективна
конкуренция на пазара на мобилни услуги. Освобождаването на честотен ресурс не е от
компетенциите на КРС“.
Действително, това е въпрос на държавна политика, който зависи от много
обстоятелства, включително и осигуряване на финансови средства за освобождаване на
ресурс, зает от Министерството на отбраната.
С цел осигуряване на условия за ефективно и хармонизирано използване на
радиочестотен обхват в 700 MHz (радиочестотната лента 694-790 MHz), така нареченият „втори
цифров дивидент“, КРС е извършила анализ на използването на радиочестотна лента 694-790
MHz (обхват 700 MHz) за граждански нужди и е посочила какви действия следва да се
предприемат за осигуряване на условия за нейното хармонизирано използване.
Следва да се обърне внимание на потенциалното социално-икономическото
въздействие от по-нататъшната дигитализация на сектора на информационни и
комуникационни технологии:
1. Ефект от пренасочването на дигиталните дивиденти (DD1) към мобилните услуги ще
даде отражение върху икономиката чрез увеличаване покритието на широколентовите мобилни
мрежи, както и върху качеството на услугите за мобилни данни, по отношение на надеждността
и скоростта. Още през 2012 г., проучванията относно освобождаването на 800 MHz
(Дигиталният дивидент в югоизточна Европа) посочват ясно, че България трябва да намери
решение относно изместването на военните нужни от DD1 обхвата, както и да се справи с
трансграничните проблеми със смущенията. Каквото и да е забавяне в разпределението на
DD1 ресурса може да доведе до пропуснати държавни приходи и забавен допълнителен
икономически растеж свързани с растежа на широколентовото проникване. Поради това,
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считаме че се налага координиране на усилията на компетентните държавни органи за
освобождаване на ресурса, включен в DD1, колкото е възможно по- скоро.
2. Социално-икономическата стойност на мобилните услуги зависи изключително много
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от навременното наличие на достатъчно спектър . По-конкретно, ресурсът в 800 MHz се очаква
да генерира 119 милиарда € постепенно нарастващ БВП през периода от 2012-2020, като също
така ще създаде 156 000 нови работни места в ЕС. Използвайки нискочестотен спектър за
мобилни услуги би подобрило покритието в сгради, както и извън населените места, като по
този начин биха се стимулирали допълнителни инвестиции и иновации в по-малко развитите
региони.
Налице са множество ползи от развитието на индустриализацията, като сред тях могат да
се изтъкнат

Дигитализацията на продуктите и услугите може да добави повече от 110 милиарда €
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приходи за индустрията всяка година в Европа през периода от 2016-2020г. ;

Разширяване на търговията: Интернет свързаността позволява все повече продукти да
бъдат изнасяни на повече пазари, често от нови и стартиращи фирми. Установено е, че
увеличение от 10% на потреблението на мобилен интернет в страната на износ
увеличава броят продукти, търгувани между две страни с 0.4%;

Подобряване използването на капитала: Голям принос за растежа идва от понижаването
на разходите за интернет, като по този начин на практика се повишава ефективността и
продуктивността на труда във всички икономически сектори. По-добрата информираност
помага на компаниите да използват по-ефективно наличния им капацитет, оптимизира
управлението на наличните стоки и на доставките по цялата верига, понижава времето на
бездействие на основното оборудване, както и понижава рисковете.

Допълнителен държавен приход: Ако целият обхват в 800 MHz (2x30 MHz) се
преразпредели за мобилни услуги в България, стотици милиони лева ще се влеят в
държавния бюджет. Осигуряването на възможност за ползване на спектър в обхват
700MHz от страна на мобилните оператори в краткосрочен до средносрочен план е с
потенциал да генерира допълнителни приходи в държавния бюджет.
В обобщение, предвидените от Правителството мерки за въвеждане на цифрово
общество на първо място следва да бъдат съобразени с технологичната предпоставка за
широкото навлизане на цифровите технологии в обществено-икономическия живот, а именно –
предоставянето на ограничения ресурс – радиочестотен спектър на предприятията, които
реално ще прехвърлят ползите от него на своите потребители, а от там ще благоприятстват и
националната икономика. Това от своя страна ще доведе до подобряване на конкурентната
среда, предизвиквайки намаляване на цените, повишаване на качеството и по-голям избор за
крайните потребители, а от друга ще генерира допълнителни приходи в държавния бюджет.
Всичко изложено дотук относно спектъра става още по-належащо в светлината на
предстоящото приемане на Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейски кодекс за електронните съобщения, в която са заложени нови правила за
радиочестотния спектър, насочени към хармонизиране на условията за предоставяне и
ползване на радиочестотния спектър в рамките на ЕС, определени като стъпка към Единния
цифров пазар и осигуряване на 5G свързаност за Европа.
С уважение,
Милена Телбизова
Пълномощник на
Изпълнителния директор
на „Теленор България” ЕАД
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GSM Association (GSMA), в анализа Социално-икономическите ползи от Дигиталния дивидент
EC - Digitising European Industry: Reaping the full benefits of a Digital Single Market
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