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Приложение към Решениe на КРС № 160 от 12.05.2022 г. 

 

 

ТАБЛИЦА 

с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/ Комисията) становища по открита обществена консултация с 

Решение № 69/24.02.2022 г. на КРС, относно намерение за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен 

ресурс от радиочестотна лента 174-230 MHz 

Заинтересовани 

лица 
Намерение/ Предложение/ Коментар Статус Становище на КРС 

„ДИГИТАЛНО 

АУДИО 

БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД  

(вх. № 10-00-160/ 

24.03.2022 г.) 

Във връзка с решение на Комисията No 69 от 24.02.2022 
г. заявяваме нашето намерение за ползване на 
радиочестотния спектър по т. 1 от РЕШЕНИЕ No 69 от 
24.02.2022 г. за електронна съобщителна мрежа за наземно 
цифрово радиоразпръскване (T-DAB+) с национален 
обхват. 

Фирмата ни е единственият оператор с опит в 
излъчването по стандарта T-DAB+ в България. 

В последните няколко години имахме възможността, 

след издаден от Комисията временен лиценз, да 

осъществим излъчване на тестов цифров радио сигнал на 

територията на град София. По време на тестовете добихме 

голям практически опит и можем да заявим пред вас 

готовност за ефективно усвояване на разрешение за 

ползване на радиочестотен спектър в радиочестотна лента 

174-230 MHz съобразено с параметрите и в рамките на 

поставените срокове, уточнени от Комисията в 

Приложение 1, т.4 към РЕШЕНИЕ No 69 от 24.02.2022 г. 

Приема се 
по 
принцип 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. едно лице може да подаде 

само едно намерение за един и същ 

териториален обхват и да получи едно 

разрешение за един и същ териториален 

обхват. Видно от подадените заявления 

„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

е заявил национален обхват (включващ 12 

зони на обслужване) и допълнително още 7 

зони на обслужване. В националния обхват 

се включват допълнително заявените от 

участника зони. Заявеното от участника 

следва да бъде допълнително уточнено. 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. на КРС, в процедурата не 

могат да участват лица, които имат публични 

задължения към държавата, включително и 

към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

В КРС е получено удостоверение по чл. 87, 

ал. 11 от Данъчно-осигурителен процесуален 

„ДИГИТАЛНО 

АУДИО 

БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД  

(вх. № 10-00-161/ 

24.03.2022 г.) 

Във връзка с решение на Комисията No 69 от 
24.02.2022 г. заявяваме нашето намерение за ползване 
на радиочестотния спектър по т. 1 от РЕШЕНИЕ No 69 
от 24.02.2022 г. за електронна съобщителна мрежа за 
наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB+) с 
регионален обхват зона София, зона София - град, зона 
Пловдив, зона Стара Загора, зона Варна - град, зона 
Странджа и зона Благоевград. 

Приема се 
по 
принцип 
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В последните няколко години имахме възможността, 
след издаден от Комисията временен лиценз, да 
осъществим излъчване на тестов цифров радио сигнал 
на територията на град София. По време на тестовете 
добихме голям практически опит и можем да заявим 
пред вас готовност за ефективно усвояване на 
разрешение за ползване на радиочестотен спектър в 
радиочестотна лента 174-230 MHz съобразено с 
параметрите и в рамките на поставените срокове, 
уточнени от Комисията в Приложение 1, т.4 към 
РЕШЕНИЕ No 69 от 24.02.2022 г. 

кодекс (ДОПК), издадено от Териториална 

дирекция – София, от което е видно, че 

дружеството няма задължения. В хода на 

процедурата по чл. 83 от Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) до 

„ДИГИТАЛНО АУДИО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

ще бъде изпратено писмо с искане за 

подаване на заявление съобразно условията 

на КРС. 

„ДИДЖИТАЛ 

КОМУНИКЕЙ-

ШЪНС“ ООД  

(вх. № 10-00-166/ 

28.03.2022 г.) 

Във връзка с РЕШЕНИЕ № 69 от 24.02.2022 г. изразявам 

моето намерение за ползване на радиочестотен спектър в 

радиочестотна лента 174-230 MHz и по специално за 

територията на град Бургас. 

Не се 

приема 

Подаденото от „ДИДЖИТАЛ 

КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД намерение за 

ползване на ресурс за територията на град 

Бургас не попада в условията на обявената от 

КРС обществена консултация. КРС е 

обявила намерение за издаване на 

разрешение за зона Бургас, чиито 

териториални граници са посочени в 

Приложение 2 от Решение № 69/ 24.02.2022 

г. 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. на КРС, в процедурата не 

могат да участват лица, които имат публични 

задължения към държавата, включително и 

към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

КРС е изискала удостоверение по чл. 87, ал. 

11 от ДОПК, като са получени такива с изх. 

№ 025532201927970/11.04.2022г., №  

025532202136878/26.04.2022г. и №  

025532202323803/05.05.2022г. от 

Националната агенция по приходите, 
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Териториална дирекция – Бургас, от което е 

видно, че „ДИДЖИТАЛ 

КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД има 

задължения. Предвид това и в допълнение на 

горното, за дружеството е налице пречка за 

издаване на разрешение за ползване на 

радиочестотен спектър в радиочестотна 

лента 174-230 MHz. 

„БЪЛГАРСКА 

РАДИОКОМПА-

НИЯ“ ЕООД  

(вх. № 10-00-170/ 

29.03.2022 г.) 

С настоящото „БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ 
ЕООД изразява намерението си за ползване на 
радиочестотния спектър по т.1 от Решение 
№69/24.02.2022 г., издадено от Комисията за регулиране 
на съобщенията на основание чл.90, ал.2 във връзка с 
чл.89, ал.1 от Закона за електронните съобщения, а 
именно: 

„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД 
изразява намерението си за ползване на 
радиочестотен спектър от електронни съобщителни 
мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване в 
радиочестотна лента 174-230 MHz, за 
териториалните граници на следните зони на 
обслужване: Варна-град и София-град. 

„БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД 
декларира, че: 

- не е обявено в несъстоятелност или не е в 
производство за обявяване в несъстоятелност, както и не 
се намира в ликвидация; 

- дружеството и неговите управители не са лишени 
от правото да упражняват търговска дейност; 

- няма публични задължения към държавата, 
включително и към Комисията и осигурителни фондове, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията. 

- не е с отнето разрешение за ползване на 
ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения 
за срока определен от Комисията. 

- не е в процедура по заличаване; 

Приема се Подаденото от „БЪЛГАРСКА 

РАДИОКОМПАНИЯ“ ЕООД намерение за 

ползване на ресурс за зони на обслужване – 

Варна-град и София-град попада в условията 

на обявената от КРС обществена 

консултация.  

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. на КРС, в процедурата не 

могат да участват лица, които имат публични 

задължения към държавата, включително и 

към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

В КРС е получено удостоверение по чл. 87, 

ал. 11 от ДОПК, издадено от Териториална 

дирекция – София, от което е видно, че 

дружеството няма задължения. 
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- отговаря на изискването за липса на основания по 
чл. 3 т. 17 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици. 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ 

ЕАД (вх. № 10-01-

95/ 29.03.2022 г.) 

Във връзка с обявеното от Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) намерение за ограничаване на броя на 

издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс в 

честотна лента 174.0 - 230.0 MHz предоставяме на Вашето 

внимание становището на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) по посочения 

проект. 

В рамките на проведените през 2014, 2017 и 2018 г. от 

КРС обществени консултации относно перспективите за 

въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на 

радиосигнали, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (дъщерно 

дружество на БТК) изрази интереса си към получаване на 

разрешение за наземно цифрово радиоразпръскване. 

Дружеството изложи становището си за развитието на 

наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали 

предвид наличната си инфраструктура и опита си при 

изграждане на национални, регионални и локални 

радиомрежи, като посочи и предпочитаната технология T-

DAB+. Поддържаме мнението си, че БТК е в състояние да 

допринесе за развитието на наземното цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали с наличната си 

инфраструктура и опита си при изграждане на 

радиомрежи, което ще е в полза за повишаване качеството 

и разширяване обхвата на предоставяните услуги. 

По отношение на провежданите обществени 

консултации по чл. 90, ал. 2 от ЗЕС и описаните в 

намерението условия на КРС, молим да съобразите 

следното: 

Желанието на БТК е за получаване на разрешение за 

ползване на ограничен ресурс по технологията DAB+ с 

Приема се 

частично 

Подаденото от „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД намерение за ползване на ресурс за зона 

на обслужване София-град попада в 

условията на обявената от КРС обществена 

консултация.  

 

Във връзка с направеното предложение по 

т. 1 от предприятието, КРС поддържа 

позицията си за броя и териториалния обхват 

на разрешенията. В случай на успешна 

координация на честотен ресурс за зони на 

обслужване Варна, Русе, Видин, Плевен и 

Шумен, КРС ще обяви намерение за 

издаване на разрешения и за тях. 

 

Във връзка с направеното предложение по 

т. 2 от предприятието, КРС поддържа 

позицията си за осигуряване на покритие на 

не по-малко от 85 % от населението на 

Република България или на съответната зона 

на обслужване. С оглед обществената 

функция на мрежите за наземно 

радиоразпръскване, разпространяваните 

чрез тях програми следва да достигнат до 

голям процент от потребителите 

(населението на страната).  

Съгласно изискванията на споразумението 

за изграждане на мрежите от План Женева 

2006, в Annex 2 (Chapter 3 - Technical basis for 
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1 В издадените разрешения за наземна цифрова телевизия е въведено като изискване - 95% покритие по население, което е съобразено с методите за фиксирано приемане 

(на покрив) за градовете до 30 000 жители и мобилно приемане за градовете над 30 000 жители. 

териториален обхват за град София и при следните 

предпочитани от нас технически параметри: 

Параметър Стойност 

Технология DAB+ 

Канал/Честота 
11B/ 217.872-

219.408 MHz 

Предавателна конфигурация Mode 1 

Ширина на честотната лента 1,536 MHz 

Модулация DQPSK 

Продължителност на защитен 

интервал 
246 µs 

Медианна стойност на интензитета 

на ЕМП на границата на зоната на 

обслужване / мобилно приемане 

60 dB (µV/m) 

Искаме да обърнем внимание на някои въпроси от т. 4 на 

Приложение 1 към Решение № 69 от 24.02.2022 г. на КРС, 

а именно: 

1.  По отношение Териториален обхват за 

разрешенията за наземно цифрово радиоразпръскване по 

технология T-DAB+ 

Предложението на КРС е за издаване на разрешения за 2 

мрежи с национално покритие с 12 зони на обслужване и 

42 териториални разрешения за 10 зони на обслужване. В 

териториалните разрешения се включват зоните на два 

града София и Варна. Липсват разрешения за зони на 

обслужване Варна, Русе, Видин, Плевен и Шумен. Това 

предпоставя необходимостта от използване само на 

разрешение за национално покритие, ако има интерес от 

the terrestrial broadcasting service) е посочено, 

че за цифрова телевизия (DVB-T) 

планирането за фиксирано приемане (на 

покрив) и мобилно покритие се изготвя при 

50% вероятност за покритие по време и 95% 

вероятност за покритие по територия1, 

докато за цифрово радио (T-DAB) 

изискването за мобилно покритие е за 50% 

вероятност за покритие по време и 99% 

вероятност за покритие по територия. 

Въпреки по-строгите изисквания за цифрово 

радио, в обявеното намерение КРС прие 

осигуряване на покритие на не по-малко от 

85 % от населението на Република България 

или на съответната зона на обслужване. 

Поставените в проекта на решение за 

обявяване на намерение изисквания са за 

покритие по население, а не за покритие по 

територия. Същите са в съответствие с 

Тарифата за таксите, които се събират от 

КРС по ЗЕС, съгласно която таксите се 

заплащат според броя на регистрираните 

жители, съобразно обхвата на разрешението. 

Предложението на КРС за осигуряване на 

покритие от 85% за срок до 48 месеца от 

датата на издаване на разрешението е 

продиктувано от факта, че същото би могло 

да бъде постигнато чрез колокация със 

съществуващи телекомуникационни обекти 

(напр. точки на мобилни оператори, 

радиорелейни станции и други 
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покритие на определени градове и населени места в тези 5 

зони. 

2.  По отношение на Технически параметри по 

разрешенията искаме да обърнем внимание на 

изискването за използване на кръгова поляризация на 

излъчвания сигнал. Това определя необходимостта от 

използване на антенни платна с кръгова поляризация и 

невъзможността за използване на диполи с вертикална 

поляризация. Това изискване силно ще затрудни 

изграждането на мрежата на обекти тип ретранслаторни 

или базови станции, с които се обслужват по-малките 

населени места. Кръговата поляризация има по-добро 

проникване в сградите. При работа с нея за постигане на 

разрешеното ERP е необходима двойна мощност на 

предавателите в сравнение с линейната, като зоната на 

покритие не се увеличава. Това води до използване на 

предаватели с двойно по-висока мощност, което е 

икономически нецелесъобразно. От друга страна 

вертикалната поляризация е доказала вече своето 

предимство в мрежите за наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване. Използването на кръгова поляризация 

в Европа също е силно ограничено, по- голяма част от 

мрежите за изградени с антенни системи с вертикална 

поляризация. 

Нашето становище относно развитието на мрежите за 

разпространение с технологията DAB+, е че е необходимо 

първоначално да се осъществи покритие по население и 

пътища, след което може да се доразвие до покритие по 

териториален обхват. Считаме, че към момента няма 

достатъчно налични преносими приемници за мобилно 

покритие, а основно може да се разчита на тези 

инсталирани в автомобилите. Считаме, че първоначално 

трябва да се изградят мрежи за покритие в големите 

градове и магистралите, където очакваме да се намират по-

телекомуникационни обекти), каквато е 

практиката за изграждане на мрежите през 

последните години. 

 

Във връзка с направеното предложение по 

т. 3 от предприятието, КРС счита, че може да 

удовлетвори искането на предприятието, тъй 

като се предоставя по-голям избор за 

изграждане на мрежите и предлага в 

разрешенията да бъде записано следното 

изискване – „Поляризация на сигнала – 

смесена, вертикална или хоризонтална“. 

 

Във връзка с направеното предложение по 

т. 4 от предприятието, може да се посочи 

следното: 

Съгласно 147, ал. 3 и 4 от ЗЕС таксите се 

определят при спазване на принципите на 

безпристрастност, обективност, 

предвидимост, равнопоставеност и 

пропорционалност, като лицата, получили 

индивидуално право за ползване на един и 

същ ограничен ресурс, заплащат едни и същи 

такси. 

В чл. 149 от ЗЕС са посочени изрично 

случаите, в които не се дължат такси. В тях 

не попадат настоящите заинтересовани 

предприятия, следователно конкретната 

годишна такса за ползване на ограничен 

ресурс радиочестотен спектър е дължима от 

приемане на решение на КРС за издаване на 

съответното разрешение за ползване на 

радиочестотен спектър.  
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голямата част от потребителите на DAB+ услугата. 

От друга страна изграждането на мрежа с национално 

покритие изисква сериозни инвестиции още в началната 

фаза на изграждане на мрежата. Нашите изчисления 

показват, че е необходимо да се изгради мрежа от не по-

малко от 88 точки на излъчване с предаватели с изходна 

мощност между 100W и 3kW и антенни системи от 

едноетажни в две посоки до 12 етажни в 4 посоки. В 

допълнение е необходимо да се осъществи и пренос на 

сигнала до всички точки на излъчване, за което са 

необходими допълнителни разходи. От проучването, 

което направихме сред радио-оператори за използване на 

мрежа с национално покритие, констатирахме, че няма 

желаещи, които могат да посрещнат високите разходи за 

изграждане и поддръжка на такава мрежа. Това е 

причината БТК засега да няма интерес за придобиване на 

разрешение за мрежа с национално покритие. 

Въз основа на аргументите, изложени по-горе, 

предлагаме следното: 

1.  КРС да осигури възможност за получаване на 

разрешение за територията на големите градове. Това 

според нас може да се осъществи като се използват 

каналите от едната национална мрежа за местата където 

няма предоставен честотен ресурс (Варна, Русе, Видин, 

Плевен и Шумен). Считаме, че една национална мрежа с 

възможност за излъчване на до 18 радиопрограми ще бъде 

достатъчна за да поеме всички желаещи радио-оператори 

на българския пазар. 

2.  При невъзможност от изпълнение на горното 

предложение, да се облекчат изискванията в етапи и 

срокове за изграждане на мрежите, като се заложи не по-

малко от 50% покритие по население за дадена зона. По-

голямото покритие ще се постигне впоследствие при 

наличие на интерес на радио- операторите. 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. на КРС, в процедурата не 

могат да участват лица, които имат публични 

задължения към държавата, включително и 

към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

В КРС е получено удостоверение по чл. 87, 

ал. 11 от ДОПК, издадено от Териториална 

дирекция – София, от което е видно, че 

дружеството няма задължения. 
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3.  Да се предостави възможност за използване както 

на кръгова, така и на вертикална поляризация. 

4.  Предлагаме КРС да предостави първите 2 години 

гратисен период без заплащане на годишните такси за 

използване на честотен ресурс. Считаме, че е необходим 

период, през който пазарът би се адаптирал в ползването 

на DAB+ излъчване, както и перспективата приемниците 

да станат достъпни и повече хора да се възползват, а не 

само слушателите в автомобилите с опция за DAB+ 

излъчване. 

В заключение, приветстваме инициативата на КРС за 

провеждане на настоящите консултации, като се надяваме 

КРС да стартира законоустановените процедури, в 

рамките на които БТК да има възможността да получи 

разрешение за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали за територията на 

град София. 

АСОЦИАЦИЯ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ 

РАДИО- И 

ТЕЛЕВИЗИОННИ 

ОПЕРАТОРИ – 

АБРО  

(вх. № 12-01-163/ 

29.03.2022 г. и вх. 

№ 12-01-163-1/ 

30.03.2022 г.) 

Със свое Решение № 69 на КРС от 24.02.2022 г., 

Комисията за регулиране на съобщенията („КРС“ или 

„Комисията“) откри процедура за обществени 

консултации относно обявено намерение да ограничи броя 

на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър от 

електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване в радиочестотна лента 174 - 230 MHz. 

Разрешенията за ползване на радиочестотен спектър са 

ограничени до 2 разрешения с национален обхват, 

обхващащи 12 зони на обслужване и 42 разрешения за 

следните зони на обслужване: Благоевград (4); Бургас (4); 

Варна-град (2); Кърджали (4); Пловдив (4); Смолян (4); 

София (4); София-град (10); Стара Загора (4); Странджа 

(2). 

Предоставена е възможност на заинтересованите лица да 

представят намерение за ползване на радиочестотен 

Не се 

приема 

Изразеното в писмото е предложение 

относно стартиралата процедура и не може 

да бъде прието за намерение. Съгласно чл. 2. 

от ЗЕС КРС няма правомощия относно 

съдържанието на пренасяните електронни 

съобщения. Основни цели на Регулаторната 

политика на КРС при управлението на 

радиочестотния спектър са създаването на 

условия за увеличаване на обществените 

ползи от радиочестотен спектър и 

осигуряване на условия за координирано и 

хармонизирано използване на спектъра. 

В тази връзка законово правомощие на 

КРС е да стартира процедура по 

предоставянето на ресурса. Имайки предвид 

законовата празнота в условията за 
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спектър от радиочестотна лента 174-230 MHz, в срок до 

30.03.2022 г. 

Решението е издадено на основание чл. 90, ал. 2 във 

връзка с чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения 

(„ЗЕС“). Съгласно чл. 89, ал. 1 ЗЕС Комисията може по 

своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс 

или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър 

при необходимост от ограничаване на броя на издаваните 

разрешения. Съгласно чл. 90 ЗЕС, КРС следва да проведе 

обществени консултации относно обявените намерения 

като публикува съобщение, което съдържа: 1. 

радиочестотния спектър; 2. мотиви за избора на процедура 

по чл. 89 ЗЕС и когато е приложимо, за налаганото 

ограничение на броя на разрешенията за ползване на 

радиочестотен спектър, които могат да бъдат издадени; 3. 

покана за подаване на намерение за ползване на 

радиочестотен спектър; 4. резултати от свързани оценки 

на конкурентоспособността и техническото и 

икономическото положение на пазара. Комисията обявява 

на страницата си в интернет резултатите от проведените 

обществени консултации и решението си. В зависимост от 

решението комисията: 1. обявява конкурс или търг в 

случай че броят на подадените намерения е по-голям от 

броя на разрешенията; или 2. предприема действия за 

издаване на разрешение за ползване на радиочестотен 

спектър, след подаване на заявление, в случай че броят на 

подадените намерения е по-малък или равен на броя на 

разрешенията, които могат да бъдат издадени от 

комисията. 

Според чл. 48 от ЗЕС при спазване изискванията на 

процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура 

на конкурс за избор на предприятие, което може да 

получи разрешение за ползване на радиочестотен спектър 

от електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

изграждане на мрежата, са предоставени 

достатъчно дълги срокове за изграждане на 

мрежата, които да обезпечат процеса, 

свързан с промяната на нормативната 

уредба.   
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радиоразпръскване. Според ал. 2 на същия член в 

експертната комисия за провеждане на конкурса се 

включват и двама представители на Съвета за 

електронни медии, определени с решение на съвета. 
Съгласно ал. 4 на чл. 48 ЗЕС предприятието, получило 

разрешение, разпространява радио- или телевизионни 

програми съгласно изискванията на Закона за радиото и 

телевизията. В същия смисъл е и чл. 47, ал. 4 ЗЕС, според 

който предприятието, осъществяващо електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване, разпространява 

лицензирани по реда на Закона за радиото и телевизията 

(„ЗРТ“) радио- или телевизионни програми. 

Според ЗРТ, чл. 116з, в едномесечен срок от издаването 

на разрешение по реда на ЗЕС предприятието, на което е 

издадено разрешение от КРС за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за 

осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния 

обхват, посочен в разрешението („предприятието“), 

предлага на СЕМ вида и профила на лицензираните радио-

програми, които ще разпространява чрез електронните 

съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. Предприятието съгласува със СЕМ 

вида и профила на лицензираните радиопрограми, които 

ще се разпространяват. Лицензирането на радио-програми 

се извършва по реда на чл. 116е ЗРТ. 

Процедурата за издаване на лицензия за радио- и 

телевизионна дейност за национални/регионални 

програми, които могат да бъдат разпространявани чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване, се открива по искане на 

заинтересовано лице или по инициатива на СЕМ или КРС. 

Кандидатите за издаване на лицензия прилагат към 
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заявлението, наред с останалите документи - 

доказателства за възможностите за създаване на 

качествена собствена продукция, както и проект на 

бизнесплан за осъществяване на дейността. Експертна 

комисия, съставена от СЕМ и КРС разглежда постъпилите 

искания въз основа на критериите: 1. оригиналност и 

разнообразие на програмата; 2. възможности за създаване 

и предоставяне на собствена продукция; 3. степен на 

готовност и етапи за цялостно (24- часово) 

разпространение на програмата; 4. доказан опит като 

радио- или телевизионен оператор. Експертната комисия 

предлага на СЕМ да издаде или откаже издаването на 

лицензия за всеки от кандидатите. СЕМ приема решение 

като се ръководи от принципите, посочени в ал. 7 на чл. 

116 ЗРТ. Съгласно ал. 9 на чл. 116е СЕМ издава лицензии 

за телевизионна дейност. 

Към днешна дата по реда на чл. 116е ЗРТ няма правна 

възможност за издаване на лицензия за радио- дейност. 

Ако СЕМ издаде лицензия за радиодейност по чл. 116е 

ЗРТ, решението на регулатора би било нищожен 

административен акт. 

Същевременно чл. 116д, ал. 3 сочи, че предприятието 

има право да разпространява лицензирани радио- 

програми, които са с вид и профил, определени от СЕМ по 

реда на чл. 116ж (лицензирани програмите, задължителни 

за разпространение); и съгласувани със СЕМ от 

предприятието по реда на чл. 116з лицензирани радио-

програми. 

Във връзка с изложеното по-горе в хода на обществените 

консултации във връзка с обявеното намерение за 

провеждане на конкурс за разрешения за ползване на 

радиочестотен спектър от електронни съобщителни 

мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване в 

радиочестотна лента 174 - 230 MHz, бихме искали да бъдат 



 

12 

отчетени следните възможни противоречия с целта и 

разпоредбите на ЗЕС и ЗРТ: 

1.  Целта на издаваните разрешения във връзка с чл. 

47, ал. 4 ЗРТ е Предприятието, осъществяващо електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване да разпространява 

лицензирани по реда на ЗРТ радиопрограми. 
2.  Във връзка с текста на чл. 116е, ал. 9 ЗРТ нова 

лицензия за радио-дейност за разпространяване чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиопрограма не може да бъде 

издадена по реда на ЗРТ. 

3.  Съществува законова несигурност по отношение 

на лицензираните радиопрограми по реда на ЗРТ, глава VI, 

раздели I и II и възможността за тяхното едновременно 

разпространение в електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване на основание чл. 

116д, ал. 3, т. 2 ЗРТ. 

Последното може да доведе до заплащане на такса за 

ресурс, който на практика не може да бъде използван. 

Законодателната несигурност по отношение на 

съществуващите лицензии за радио-дейност и законовата 

празнота за новите лицензии за наземно цифрово радио-

разпръскване, следва да бъде разрешена чрез законови 

промени в ЗРТ и ЗЕС. 
В допълнение на изложеното считаме, че е необходима 

държавна стратегия и политика, свързана с наземното 

цифрово радиоразпръскване на радиопрограми. АБРО 

е представяло многократно съображенията в тази посока. 

В допълнение бихме искали да предоставим информация 

от сдружението WorldDab: https://www.worlddab.org/ по 

отношение на други добри практики по планиране и 

паралелно въвеждане на цифровото наземно 

радиоразпръскване. 

https://www.worlddab.org/
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Франция 

Във Франция през 2014 г. и 2019 г. са проведени две 

обществени консултации по въвеждането и развитието на 

DAB+. През 2018 г. регулаторният орган (le Conseil 

superieur de I'audiovisuel) обявява план за ускоряване 

разгръщането на DAB+ във Франция. В плана се обясняват 

основите и ползите на DAB+ и се описват действията, 

които ще бъдат предприети на местно, регионално и 

национално равнище. Фокусът на развитието на DAB+ в 

плана е поставен върху големите градове (областни 

центрове и градове с висока гъстота на населението) и 

магистралите и главните пътища. Разгръщането на DAB+ 

на местно ниво е отложено за по-късен етап (2020 г.). 

Италия 

През 2009 г. AGCOM (Autorita per le Guaranzie nelle 

Comunicazioni) (италианският орган, регулиращ 

комуникациите) одобрява правила (регламент), 

определящи стъпките за паралелно въвеждане на цифрово 

радио в Италия. Регламентът осигурява ясна регулация 

относно покритието, мрежите за национални услуги, 

разпределението на спектъра за услугите, местното 

покритие и правилата за едновременно излъчване 

(simulcasting) и ново съдържание. Определя се една 

национална мрежа за обществения оператор и две 

национални мрежи за търговски оператори. Изграждането 

на DAB+ мрежата е фокусирано върху магистралите, за да 

се гарантира непрекъснато приемане на сигнала. Освен 

това, за да се гарантира приемственост между аналоговото 

и цифровото излъчване, първоначално лицензи за DAB+ 

се издават на лица, които са притежатели на лицензи за FM 

излъчване. Италианското правителство се ангажира с 

пътна карта за развитие на DAB+, като ключова част от 

това ще бъде план за координирано честотно планиране. 

България 
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Според чл. 18, ал. 3 от Конституцията, Държавата 

осъществява суверенни права върху радиочестотния 

спектър и позициите на геостационарната орбита, 

определени за Република България с международни 

споразумения. Държавата е носител на суверенната власт 

върху радиочестотния спектър и позициите на 

геостационарната орбита и само тя може да определи, при 

спазване на международните споразумения, как този 

спектър и позиции ще се разпределят и ползват за 

граждански нужди, за нуждите на отбраната и 

сигурността. ЗЕС овластява Министъра на транспорта и 

съобщенията да изготвя и внася за приемане от 

Министерския съвет политики, стратегии, планове в 

областта на електронните съобщения. Считаме, че 

създаването на държавна политика за едновременно 

въвеждане на цифрово радио разпръскване на 

радиопрограми, която да допълва съществуващото 

аналогово радио разпространение, изисква широка 

дискусия. Приветстваме организираната първа такава 

среща от КРС, с участието на Министерството на 

транспорта и съобщенията, Министерството на културата, 

СЕМ, КРС, БНР и представителната организация на 

радио- операторите в България (Асоциацията на 

българските радио- и телевизионни оператори - АБРО). 

Оценяваме и постигнатото разбирателство във връзка с 

необходимите законодателни промени в ЗРТ и 

позитивното обсъждане на възможностите за изготвяне на 

пътна карта (план) по отношение на въвеждането на 

цифровото наземно радиоразпръскване. Още веднъж 

заявяваме готовност да съдействаме с допълнителна 

информация, както по отношение на добрите практики, 

представени по-горе, така и за последващи срещи за 

разрешаване на законодателните пречки и създаването на 

стратегия и план (пътна карта) за развитие, при който да 
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се отчете състоянието на радиосектора и спецификите 

на радиоуслугите в България и готовността на 

населението. 

Считаме, че ясната държавна стратегия е необходима 

предпоставка за ефективното и ефикасното използване 

на радиочестотния спектър и качественото 

съдържание за аудиторията. 

В много европейски държави, радиооператорите, които 

разпространяват програмите си чрез аналогово 

радиоразпръскване са гръбнакът на успешното въвеждане 

на цифровото радиоразпръскване. 

„АГЕНЦИЯ 

ВИТОША“ ЕООД 

„АГЕНЦИЯ 

АТЛАНТИК“ 

ЕООД 

„РАДИО 

ЕКСПРЕС“ АД 

„РАДИО 

ВЕСЕЛИНА“ ЕАД  

(вх. № 10-00-174/ 

30.03.2022 г.) 

Комисията за регулиране на съобщенията („КРС“) със 

свое Решение № 69 на КРС от 24.02.2022 г., откри 

процедура за обществени консултации относно обявено 

намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване 

на радиочестотен спектър от електронни съобщителни 

мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване в 

радиочестотна лента 174 - 230 MHz. Разрешенията за 

ползване на радиочестотен спектър са ограничени до 2 

разрешения с национален обхват, обхващащи 12 зони на 

обслужване и 42 разрешения за следните зони на 

обслужване: Благоевград (4); Бургас (4); Варна-град (2); 

Кърджали (4); Пловдив (4); Смолян (4); София (4); София-

град (ю); Стара Загора (4); Странджа (2). 

Съгласно ал. 4 на чл. 48 ЗЕС предприятието, получило 

разрешение, разпространява радио- или телевизионни 

програми съгласно изискванията на Закона за радиото и 

телевизията. В същия смисъл е и чл. 47, ал. 4 ЗЕС, според 

който предприятието, осъществяващо електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване, разпространява 

лицензирани по реда на Закона за радиото и телевизията 

(„ЗРТ“) радио- или телевизионни програми. 

Според ЗРТ, чл. 116з, в едномесечен срок от издаването 

Не се 

приема 

Изразеното в писмото е предложение 

относно стартиралата процедура и не може 

да бъде прието за намерение. Съгласно чл. 2. 

от ЗЕС КРС няма правомощия относно 

съдържанието на пренасяните електронни 

съобщения. Основни цели на Регулаторната 

политика на КРС при управлението на 

радиочестотния спектър са създаването на 

условия за увеличаване на обществените 

ползи от радиочестотен спектър и 

осигуряване на условия за координирано и 

хармонизирано използване на спектъра. 

В тази връзка правомощие на КРС е да 

стартира процедура по предоставянето на 

ресурса. Имайки предвид законовата 

празнота в условията за изграждане на 

мрежата, са предоставени достатъчно дълги 

срокове за изграждане на мрежата, които да 

обезпечат процеса, свързан с промяната на 

нормативната уредба.   
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на разрешение по реда на ЗЕС предприятието, на което е 

издадено разрешение от КРС за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни 

съобщения чрез мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в 

разрешението („предприятието“), предлага на СЕМ вида 

и профила на лицензираните радиопрограми, които ще 

разпространява чрез електронните съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване. Предприятието 

съгласува със СЕМ вида и профила на лицензираните 

радио- програми, които ще се разпространяват. 

Лицензирането на радио-програми се извършва по реда на 

чл. 116е ЗРТ. 

В тази връзка, моля да отчетете, че към днешна дата 

по реда на чл. 116е ЗРТ няма правна възможност за 

издаване на лицензия за радио- дейност. Ако СЕМ 

издаде лицензия за радиодейност по чл. 116е ЗРТ, 

съществува категоричен риск решението на 

регулатора да бъде атакувано като нищожен 

административен акт. 

Във връзка с изложеното по-горе в хода на 

обществените консултации във връзка с обявеното 

намерение за провеждане на конкурс за разрешения за 

ползване на радиочестотен спектър от електронни 

съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване в радиочестотна лента 174 - 230 MHz, 

моля да съобразите следните възможни противоречия с 

целта и разпоредбите на ЗЕС и ЗРТ: 

1.  Целта на издаваните разрешения във връзка с чл. 

47, ал. 4 ЗРТ е Предприятието, осъществяващо 

електронни съобщения чрез електронни съобщителни 

мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване да 

разпространява лицензирани по реда на ЗРТ 
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радиопрограми. 
2.  Във връзка с текста на чл. 116е, ал. 9 ЗРТ нова 

лицензия за радиодейност за разпространяване чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиопрограма не може да бъде 

издадена по реда на ЗРТ. 

3.  Съществува законова несигурност по отношение 

на лицензираните радиопрограми по реда на ЗРТ, глава 

VI, раздели I и II и възможността за тяхното едновременно 

разпространение в електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване на основание чл. 

116д, ал. 3, т. 2 ЗРТ. 

Законодателната несигурност по отношение на 

съществуващите лицензни за радио-дейност и законовата 

празнота за новите лицензни за наземно цифрово радио-

разпръскване, следва да бъде разрешена чрез законови 

промени в ЗРТ и ЗЕС. 

Моля да отчетете, че към нас радиооператорите, които 

разпространяваме програмите си чрез аналогово 

радиоразпръскване, има сериозни очаквания за съществен 

принос и участие за успешното въвеждане на цифровото 

радиоразпръскване. В тази връзка, предвид състоянието на 

рекламния пазар и особено тенденциите от последните 

няколко години и пазарното поведение на търговските 

субекти в него, считаме, че радиооператорите, които 

разпространяваме програмите си чрез аналогово 

радиоразпръскване следва да получим възможност за 

служебно издаване на съответни лицензни от страна на 

СЕМ за осъществяне на наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиопрограма. Разбира се, че 

проявяваме интерес за наземно цифрово 

радиоразпръскване на радио програмите ни за 

териториите, върху които радио програмите вече се 

разпространяват аналогово, но също така отчитаме 
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развитието и тенденциите на радиопазара в България и 

разходите, които следват при подобен подход. 

С оглед на изложеното, като отчетете състоянието на 

радио сектора, спецификата на радиоуслугите, законовата 

рамка на вече лицензираните радиопрограми по реда на 

ЗРТ, както и разпоредбите относно наземно цифрово 

радиоразпръскване, считаме, че Комисията за регулиране 

на съобщенията и останалите компетентни държавни 

институции трябва да предложат и съгласуват държавна 

стратегия и политика, свързана с наземното цифрово 

радиоразпръскване на радиопрограми преди провеждане 

на процедура по чл. 90 ал. 2 във връзка с чл. 89 ал.1 от 

Закона за електронните съобщения. 

„МЕТРОРАДИО“ 

ЕООД  

(вх. № 10-00-177/ 

30.03.2022 г.) 

С настоящото „МЕТРОРАДИО“ ЕООД изразява 

намерението си за ползване на радиочестотния спектър по 

т.1 от Решение №69/24.02.2022 г., издадено от Комисията 

за регулиране на съобщенията на основание чл.90, ал.2 във 

връзка с чл.89, ал.1 от Закона за електронните съобщения, 

а именно: 

„МЕТРОРАДИО“ ЕООД изразява намерението си за 

ползване на радиочестотен спектър от електронни 

съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване в радиочестотна лента 174-230 

MHz, за териториалните граници на следните зони на 

обслужване: София-град (Канал 11C), Пловдив (Канал 

7A) и Стара Загора (Канал 10A). Посочените канали са 

пожелателни. 

„МЕТРОРАДИО“ ЕООД декларира, че: 

- не е обявено в несъстоятелност или не е в 

производство за обявяване в несъстоятелност, както и не 

се намира в ликвидация; 

- дружеството и неговите управители не са лишени 

от правото да упражняват търговска дейност; 

- няма публични задължения към държавата, 

Приема се Подаденото от МЕТРОРАДИО ЕООД 

намерение за ползване на ресурс за зони на 

обслужване – Пловдив, София-град и Стара 

Загора попада в условията на обявената от 

КРС обществена консултация.  

 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. на КРС, в процедурата не 

могат да участват лица, които имат публични 

задължения към държавата, включително и 

към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

В КРС е получено удостоверение по чл. 87, 

ал. 11 от ДОПК, издадено от Териториална 

дирекция – София, от което е видно, че 

дружеството няма задължения. 
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включително и към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

- не е с отнето разрешение за ползване на ограничен 

ресурс за същия вид електронни съобщения за срока 

определен от Комисията. 

- не е в процедура по заличаване; 

- отговаря на изискването за липса на основания по 

чл. 3 т. 17 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици. 

„БТВ МЕДИЯ 

ГРУП“ ЕАД  

(вх. № 12-01-178/ 

31.03.2022 г. и вх. 

№ 12-01-178-1/ 

31.03.2022 г.) 

Със свое Решение № 69 на КРС от 24.02.2022 г. 

(„Решението“), Комисията за регулиране на съобщенията 

(„КРС“ или „Комисията“) откри процедура за обществени 

консултации относно обявено намерение да ограничи 

броя на разрешенията за ползване на радиочестотен 

спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно 

цифрово радиоразпръскване в радиочестотна лента 174 - 

230 MHz. Разрешенията за ползване на радиочестотен 

спектър са ограничени до: 

 2 разрешения с национален обхват, обхващащи 12 

зони на обслужване - Благоевград, Бургас, Варна, Видин, 

Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара 

Загора и Шумен; и 

 42 разрешения, обхващащи териториалните граници 

на съответните зони на обслужване: Благоевград (4); 

Бургас (4); Варна-град (2); Кърджали (4); Пловдив (4); 

Смолян (4); София (4); София-град (10); Стара Загора (4); 

Странджа (2). 

С Решението е предоставена възможност на 

заинтересованите лица, в срок до 30.03.2022 г., да подадат 

намерение за ползване на радиочестотен спектър, за който 

Приема се 

частично 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 

69 от 24.02.2022 г. едно лице може да подаде 

само едно намерение за един и същ 

териториален обхват и да получи едно 

разрешение за един и същ териториален 

обхват. Видно от подадените заявления БТВ 

МЕДИЯ ГРУП ЕАД е заявил национален 

обхват (включващ 12 зони на обслужване) 

или за зона София-град. В националния 

обхват се включва заявената от участника 

зона София-град. Заявеното от участника 

следва да бъде допълнително уточнено. В 

хода на процедурата по чл. 83 от ЗЕС до БТВ 

МЕДИА ГРУП ще бъде изпратено писмо с 

искане за подаване на заявление съобразно 

условията на КРС.  

Направеното от предприятието 

предложение да не се заплащат такси по 

разрешението, в случай на законова 

невъзможност за разпространение на 
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могат да бъдат издадени разрешения. 

В рамките на откритата процедура за обществени 

консултации, с настоящото „БТВ Медиа Груп“ ЕАД се 

заявява като заинтересовано лице с намерение за 

ползване на радиочестотен спектър от електронни 

съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване в радиочестотната лента 174-230 

MHz, както следва: 

•  с национален обхват, обхващащ 12 зони за 

обслужване, съгласно посоченото в Решението на 

Комисията (едно разрешение, измежду посочените в 

Решението); или 

•  за териториалните граници на зона за обслужване: 

София-град, съгласно посоченото в Решението на 

Комисията (едно разрешение, измежду посочените в 

Решението). 

Бихме искали да обърнем внимание, че т. 4 от условията, 

които КРС ще включи в разрешенията за ползване на 

радиочестотен спектър в честотна лента 174.0 - 230.0 MHz 

(Приложение № 1 към решението) указват, че съгласно чл. 

48, ал. 4 от ЗЕС предприятието, получило разрешение 

разпространява радиопрограми, съгласно изискванията на 

ЗРТ. В тази връзка, към момента съществува законова 

несигурност по отношение на лицензираните 

радиопрограми по реда на ЗРТ, глава VI, раздели I и II и 

възможността за тяхното едновременно разпространение 

в електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. С оглед изложеното, считаме че 

заплащане на такси, предвидени в Тарифата за таксите, 

които се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията по Закона за електронните съобщения, както 

и изпълнението на други условия/задължения по издадено 

разрешение за ползване на радиочестотен спектър в 

радиочестотна лента 174.0-230.0 MHz не следва да се 

лицензирани програми не се приема с 

мотивите посочени по-горе. 

Направеното от предприятието 

предложение да отпаднат условия/ 

задължения по издадено разрешение, в 

случай на законова невъзможност за 

разпространение на лицензирани програми 

не се приема. КРС поддържа позицията си от 

обществената консултация. 

 

Съгласно Приложение 1 към Решение № 69 

от 24.02.2022 г. на КРС, в процедурата не 

могат да участват лица, които имат публични 

задължения към държавата, включително и 

към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на 

задълженията. 

В КРС е получено удостоверение по чл. 87, 

ал. 11 от ДОПК, издадено от Териториална 

дирекция – София, от което е видно, че 

дружеството няма задължения. 
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дължат в случай на посочената или друга законова 

невъзможност за разпространение на лицензирани 

програми. 

C оглед поставените условия за участие, следва да се има 

предвид че „БТВ Медиа Груп“ ЕАД: 

-  не е обявено в несъстоятелност, не е в производство 

за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 

ликвидация; 

-  не е лишено от правото да упражняват търговска 

дейност; 

-  няма публични задължения към държавата, 

включително и към Комисията и осигурителни фондове, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията; 

-  не е с отнето разрешение за ползване на ограничен 

ресурс за същия вид електронни съобщения за срока 

определен от Комисията; 

-  отговаря на изискването за липса на основания по чл. 

3 т. 17 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици 

ilia0000 – коментар 

от www.strategy.bg 

(от 06.03.2022 г.) 

Инициативата на КРС да стартира въвеждането в 

България на цифровото радиоразпръскване на 

радиосигнали заслужава адмирации и подкрепа. България 

е една от малкото страни в Европа, в която няма цифрово 

радио. 

Имам и някои предложения. 

Първото е, че в заглавието на тази обществена 

консултация трябваше да се посочи, че става въпрос за 

„наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали 

или цифрово радио“. Заглавието е прекалено дълго, но не 

Не се 

приема 

Направените бележки са общи.  

Заглавието на обществената консултация 

не е подвеждащо и е съгласно разпоредбите 

на чл. 89 и чл. 90, ал. 1 от ЗЕС.  

Изразеното в коментара не е намерение. 

http://www.strategy.bg/
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носи някаква полезна информация, за какво точно става 

въпрос. 

Второто конкретно предложение е относно изискването 

за покритие от 85% по население за двегодишен период 

след началото на излъчването. Това е едно излишно и 

прекомерно изискване, както за регионалните зони, така и 

за националния обхват и е свързано (особено за някои 

регионални зони и за националния обхват) с големи 

разходи без гарантирана възвращаемост поради редица 

обективни причини. Не е целесъобразно за един сега 

прохождащ бизнес да се поставят такива строги 

изисквания. Това вероятно ще откаже голяма част от 

желаещите и ще провали добрия замисъл. Предлагам 

ограничението за покритие да отпадне или да се увеличи в 

някакви приемливи за бизнеса граници над 7-8 години. 

Predavatel – 

коментар от 

www.strategy.bg 

(от 24.03.2022 г.) 

Предвидени са две мрежи с национално покритие и 42 

регионални мрежи за някои региони. Прави впечатление, 

че не е предвидена нито една честота за регионални мрежи 

в зони Видин, Плевен, Русе, Шумен - което е почти цяла 

Северна България ?!? От друга страна в южната част на 

страна за всяка зона са предвидени по няколко регионални 

честоти, дори и за най-слабо населената зона Странджа ?!? 

Силно неравномерно разпределение, което на практика не 

оставя шанс за съществуване на нито едно регионално 

(цифрово) радио от Северна България! 

Не се 

приема 

Направените бележки са общи. 

Обявеният с намерението свободен 

честотен ресурс е международно 

координиран за Република България. В 

случай на успешна координация на 

допълнителен честотен ресурс за зони на 

обслужване Видин, Плевен, Русе и Шумен, 

КРС ще обяви намерение за издаване на 

разрешения и за тях. 

Изразеното в коментара не е намерение.  

http://www.strategy.bg/

