
Приложение № 2 към Решение № 91/16.02.2017 г. на КРС 

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 
                         
 

С Решение № 91 от 16 февруари 2017 г. Комисията за регулиране 
на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурс за 
издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. 

Намерението е обявено на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщения (ЗЕС), съгласно който КРС може по своя 
инициатива да обяви намерение да проведе конкурс при необходимост 
от ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на 
конкретен свободен ограничен ресурс.  

 
1. Радиочестотният спектър, за който се налагат 

ограниченията, е: 
 

Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез една 
електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване с национален обхват 

№ Зона на 
обслужване Канал Честотна лента, MHz 

1 Благоевград  42 638.0-646.0 
2 Бургас 30 542.0-550.0 
3 Варна  35 582.0-590.0 
4 Видин  30 542.0-550.0 
5 Кърджали  48 686.0-694.0 
6 Плевен  40 622.0-630.0 
7 Пловдив  30 542.0-550.0 
8 Русе  27 518.0-526.0 
9 Смолян  38 606.0-614.0 
10 София  48 686.0-694.0 
11 Стара Загора  50 702.0-710.0 
12 Шумен  39 614.0-622.0 

 
Забележка: КРС си запазва правото след издаване на разрешението да изменя 

изцяло или частично посочения по-горе честотен ресурс във връзка с Решение 
2016/687/ЕС относно хармонизирането на радиочестотна лента 694-790 MHz за 
наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови 
електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба, след 
окончателното приемане на Проекта на Решение на Европейския парламент и на 
Съвета за използването на радиочестотната лента 470-790 MHz (обхват 700 MHz и 
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радиочестотна лента под 700 MHz) в Съюза, както и при препланиране на каналите, 
защитени в План Женева `06. 

 
2. Брой на разрешенията, които могат да бъдат издадени и 

причини, които налагат ограниченията: 
Предвид наличния радиочестотен спектър в този обхват КРС може 

да издаде едно разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за 
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален 
обхват. Това би довело в пълна степен до ефективно използване на 
спектъра, насърчаване на конкуренцията и увеличаване в максимална 
степен ползата за потребителите. 
 КРС приема, че с издаването на разрешение също така ще се 
задоволят потребностите и интереса на бизнеса за изграждане на 
пълноценно функционираща мрежа. 
 
 3. Условия, които ще бъдат наложени по отношение на 
разрешението за ползване на радиочестотен спектър: 

3.1. Териториален обхват: национален; 
3.2. Технология – DVB-T2. Мотивите на КРС за избора на 

технологията са  свързани с процеса по препланиране на честотния 
ресурс, предназначен за наземното цифрово телевизионно 
радиоразпръскване в обхватите под 694 MHz, който се провежда във 
връзка с Решение 2016/687/ЕС на Европейската комисия и Проекта на 
Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на 
радиочестотната лента 470-790 MHz. Намаляването на количеството на 
честотния ресурс, който може да се използва за наземна цифрова 
телевизия, във връзка с горепосочените решения, предполага 
използването на технология DVB-T2, която дава възможност за по-
ефикасно използване на ресурса от DVB-T;  

3.3. Продължителност на разрешението в години – 13 години. При 
определяне срока на разрешението КРС е отчела факта, че съгласно 
проекта на Решение на Европейския парламент и на Съвета за 
използването на радиочестотната лента 470-790 MHz в Съюза, 
държавите-членки следва да гарантират използването на радиочестотна 
лента 470-694 MHz за цифрова наземна телевизия до 2030 г. 

3.4. Етапи и срокове за осигуряване на покритие на мрежата и 
предоставяне на услуги: 

- в срок до 30 дни от датата на издаване на разрешението 
предприятието да започне да предоставя на КРС за одобрение 
технически характеристики на предавателните станции, необходими за 
изграждане на мрежата с цел постигане на покритието по население;  
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- в срок до 9 месеца от датата на издаване на разрешението, да 
осигури покритие на не по-малко от 65 % от населението на Република 
България; 

- в срок до 18 месеца от датата на издаване на разрешението, да 
осигури покритие на 85 % от населението на Република България; 

- в срок до 9 месеца от датата на издаване на разрешението да 
започне предоставянето на електронни съобщителни услуги.  

4. Други условия: 
Предприятие или свързани с него лица по смисъла на Търговския 

закон с издадено разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна/нни съобщителна/ни мрежа/и за 
наземно цифрово радиоразпръскване на територията на Република 
България не може да подава намерение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в настоящата 
процедура. Мотивите за поставяне на горното условие са свързани с 
насърчаването на конкуренцията в сектора и навлизането на нови 
участници на пазара.  
 

Лицата, които желаят да им бъде издадено разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване с национален обхват, могат да подадат намеренията 
си в срок до 30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение 
в национален ежедневник и на страницата на КРС в интернет. 

 3 


