
 
 
 

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 № 454 
 

от 14 юли 2014 г. 
 
 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Приема проект на позиция на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) относно 
обществени консултации за преспективите за въвеждане на наземно цифрово 
радиоразпръскване на радиосигнали.  

2. Открива процедура по обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за 
електронните съобщения (ЗЕС) на документа по т. 1.  

3. Съобщение за обществените консултации по т. 1 да се публикува в един национален 
ежедневник, както и на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет.  

4. Определя 30-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението за откриване 
на процедурата за обществени консултации по т. 1 в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят писмени становища. 

 
 Мотиви: Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗЕС, преди приемане на решение по важни въпроси от 
обществена значимост за развитие на електронните съобщения комисията провежда обществени 
консултации.  

С Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди 
КРС е определила своите основни цели, механизми и подходи за управление на радиочестотния 
спектър за граждански нужди. Сред тях са осигуряване на ефективно ползване на радиочестотния 
спектър и създаване на условия за развитие на конкурентен съобщителен сектор и развитие на 
бизнеса с оглед увеличаване до възможната степен на социалните и икономическите ползи, 
произтичащи от ползването на честотния ресурс. 

Един от водещите механизми при управление на радиочестотния спектър е осигуряването 
на гъвкавост при неговото ползване, както по отношение на предоставяните услуги, така и по 
отношение на използваните технологии. 

След взето решение от Органа по цифровата телевизия, наземното аналогово 
телевизионно радиоразпръскване бе окончателно преустановено. Това доведе до освобождаване 
на честотния спектър от обхват (174 MHz - 230 MHz).  

Предвид свободния спектър в радиочестотни обхвати 174 MHz – 230 MHz и 526.5 kHz - 
1606.5 kHz и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, 
залегнали в разпоредбите на ЗЕС, КРС открива процедура за обществени консултации относно за 
преспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в тези 
обхвати. 
 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
 
     ЗА  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                 (Цветелина Севлиевска) 
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