КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 91
от 16 февруари 2017 г.
На основание чл. 89, ал. 1 и чл. 90, ал. 2, във връзка с чл. 48 от Закона за електронните
съобщения, както и във връзка с чл. 37 от Закона за електронните съобщения
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Обявява намерение да проведе 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 при използване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, посочен в Приложение № 1 към настоящото решение.
2. Открива процедура за обществени консултации относно обявеното намерение по т. 1 от
настоящото решение.
3. Приема съобщение за причините, които налагат ограничението за издаване на едно
разрешение, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.
4. Съобщението по т. 3 от настоящото решение да бъде публикувано в един национален
ежедневник и на страницата на КРС в интернет.
5. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 4 в
национален ежедневник и на страницата на КРС в интернет, в който заинтересованите лица могат
да подадат намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс –
радиочестотен спектър по т. 1 от настоящото решение.
Мотиви: Съгласно чл. 89 от ЗЕС Комисията може по своя инициатива да обяви
намерение да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър или
конкретна позиция на геостационарна орбита при необходимост от ограничаване броя на
издаваните разрешения.
С оглед ефективно използване на спектъра, насърчаване на конкуренцията и увеличаване
в максимална степен ползата за потребителите, както и наличния свободен ресурс КРС счита, че
може да бъде издадено едно 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.
Предвид горното, на основание чл. 89 от ЗЕС КРС приема решение за обявяване на
намерение за провеждане на конкурс за ползване на радиочестотен спектър, посочен в
Приложение № 1 към настоящото решение.
Съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗЕС, Комисията провежда обществени
консултации относно обявеното по чл. 89 намерение да ограничи броя на издаваните разрешения
за ползване на определен радиочестотен спектър, като публикува съобщение най-малко в един
национален ежедневник и на страницата си в интернет за причините, които налагат ограничението.
В тази връзка и в изпълнение разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗЕС, КРС открива
процедура по обществени консултации относно обявеното намерение да издаде едно
разрешение за ползване на радиочестотен спектър, като приема съобщение за причините, които
налагат ограничаване броя на издаваните разрешения, съгласно Приложение № 2 към настоящото
решение. Съобщението следва да бъде публикувано в национален ежедневник и на страницата на
КРС в Интернет.
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