
 

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 № 336 

 

от 5 септември 2019 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 конкурси за издаване на две разрешения 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 

две разрешения, 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 е необходимо да бъдат издадени две разрешения 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 конкурси 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 
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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 две 

разрешения 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. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                          (Иван Димитров) 

 

 

                ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
      съгласно заповед № РД-07-321/03.09.2019 г. 

                    (Неда Койчева) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 към Решение № 336/05.09.2019 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 

                         

 

А. Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват 

№ Зона на обслужване Канал Честотна лента, MHz 

1 Благоевград  33 566.0-574.0 

2 Бургас 30 542.0-550.0 

3 Варна  33 566.0-574.0 

4 Видин  30 542.0-550.0 

5 Кърджали  21 470.0-478.0 

6 Плевен  24 494.0-502.0 

7 Пловдив  39 614.0-622.0 

8 Русе  48 686.0-694.0 

9 Смолян  38 606.0-614.0 

10 София  47 678.0-686.0 

11 Стара Загора  47 678.0-686.0 

12 Шумен  24 494.0-502.0 

 

 

Б. Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват 

1 Благоевград  46 670.0-678.0 

2 Бургас 48 686.0-694.0 

3 Варна  27 518.0-526.0 

4 Видин  26 510.0-518.0 

5 Кърджали  29 534.0-542.0 

6 Плевен  46 670.0-678.0 

7 Пловдив  32 558.0-566.0 

8 Русе  21 470.0-478.0 

9 Смолян  48 686.0-694.0 

10 София  48 686.0-694.0 

11 Стара Загора  31 550.0-558.0 

12 Шумен  39 614.0-622.0 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 към Решение № 336/05.09.2019 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 № 336/05.09.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 

обявява намерение за провеждане на конкурси за издаване на 2 разрешения 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:  

 

А. Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват 

№ Зона на обслужване Канал Честотна лента, MHz 

1 Благоевград  33 566.0-574.0 

2 Бургас 30 542.0-550.0 

3 Варна  33 566.0-574.0 

4 Видин  30 542.0-550.0 

5 Кърджали  21 470.0-478.0 

6 Плевен  24 494.0-502.0 

7 Пловдив  39 614.0-622.0 

8 Русе  48 686.0-694.0 

9 Смолян  38 606.0-614.0 

10 София  47 678.0-686.0 

11 Стара Загора  47 678.0-686.0 

12 Шумен  24 494.0-502.0 

 

 

Б. Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват 

1 Благоевград  46 670.0-678.0 

2 Бургас 48 686.0-694.0 

3 Варна  27 518.0-526.0 

4 Видин  26 510.0-518.0 



 

Б. Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват 

5 Кърджали  29 534.0-542.0 

6 Плевен  46 670.0-678.0 

7 Пловдив  32 558.0-566.0 

8 Русе  21 470.0-478.0 

9 Смолян  48 686.0-694.0 

10 София  48 686.0-694.0 

11 Стара Загора  31 550.0-558.0 

12 Шумен  39 614.0-622.0 

 

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

налагат ограниченията: 

Предвид наличния радиочестотен спектър в обхват 470-694 MHz, КРС може да 

издаде две разрешения 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. Това би довело в пълна степен до ефективно използване на спектъра, насърчаване 

на конкуренцията и увеличаване в максимална степен ползата за потребителите. 

  

 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 или DVB-T.  

Мотивите на КРС за избор на технология, която да бъде посочена от страна на 

заинтересованите лица са свързани със следното: 

За България завърши процесът по препланиране на честотния ресурс, предназначен 

за наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в обхватите под 694 MHz, който 

се проведе във връзка с Решение (ЕС) 2016/687 на Европейската комисия от 28 април 

2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 694-790 MHz за наземни 

системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни 

съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза и Решение (EС) 2017/899 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на 

радиочестотната лента 470-790 MHz в Съюза. 

Със свое решение № 887 от 06.12.2018 г. Министерският съвет прие Национална 

пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 

2017/899 (Пътна карта). В документа се посочва, че намаляването на количеството на 

честотния ресурс, който може да се използва за наземна цифрова телевизия, във връзка с 

горепосочените решения, наложи оптимизиране и препланиране на мрежите за DVB-Т. 

Както е отбелязано в Пътната карта, с оглед осигуряване на условия за излъчване на 

повече телевизионни програми чрез използване на по-малко честотен ресурс е 

целесъобразно да се въведат по-ефективни технологии (като DVВ-Т2) и конфигурации на 

мрежите, както и по-ефективни системи за кодиране. КРС счита за важно да насърчи 

въвеждането на нови технологии като DVВ-Т2, с коeто да се постигне по-ефективно 

използване на радиочестотния спектър. Тази технология дава възможност да се излъчват 

повече програми с висока резолюция и високо качество на един канал, отколкото с DVВ-

Т.  



 

От друга страна, следва да се има предвид, че от страна на бизнеса не бе проявен 

интерес за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово 

телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, работеща по технология DVB–

T2, (следствие от проведените от КРС през 2017 г. обществени консултации). Също така, в 

Пътната карта е посочено, че от страна на действащите мултиплекс оператори не е 

проявен пазарен интерес за преминаване към DVВ-Т2. Предвид изложеното, КРС счита, че 

следва да се предостави възможност свободният честотен ресурс да бъде използван 

ефективно по преценка на участника чрез въведената към момента технология DVB–T или 

DVВ-Т2.  

3.3. Продължителност на разрешението в години – 15 години. КРС си запазва  

правото да прекрати разрешението предсрочно във връзка с решения на международни 

организации в сила за Република България. 

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.  

- 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 

над 95 % 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: 

4.1. Едно лице може да получи само едно разрешение за индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър с национален обхват.  

4.2. Лице с издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна/ни съобщителна/ни мрежа/и за наземно цифрово радиоразпръскване на 

територията на Република България или свързано с него лице, може да подаде намерение 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в 

настоящата процедура, при условие, че поеме ангажимента да получи и притежава само 

едно разрешение за индивидуално определен ограничен ресурс с национален обхват. В 

този случай с цел защитата на обществения интерес КРС ще определи допълнителни и 

различни условия от посочените в т. 3.4. на предприятието с оглед непрекъсваемост на 

предоставяните до този момент услуги. 

Мотивите за включването на изискванията по т. 4 са свързани със създаване на 

условия за състезателност при участието в конкурса като се допуснат максимален брой 

потенциални участници. 

Съгласно чл. 106, т. 9 от ЗЕС задълженията по т. 4.2 следва да се предвидят като 

условия на издаденото разрешение. 

 

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. 

 

 


