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Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое  
Решение № 46 от 28 януари 2016 г. открива процедура за провеждане 
на обществени консултации във връзка с предоставяне на 
координиран честотен ресурс за територията на гр. София.  

 Причините, които мотивират позицията на КРС са: 
 В КРС е постъпило искане за изменение на разрешение 

№ 00762-02/10.06.2010 г. предоставено на  „НУРТС БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД. Разрешението дава право за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за 
осъществяване на електронни съобщения по технология DVB-T чрез 
електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 
радиоразпръскване на телевизионни сигнали на територията на град 
София. Искането включва удължаване на срока по разрешението с 11 
години и изменение на предоставения честотен ресурс. Към 
настоящия момент предприятието излъчва телевизионните програми 
„Алфа ТВ”, „Bulgaria on Air”, „Телевизия Европа”, „The Voice TV”, 
„VTV”, както и радиопрограмите „Хоризонт” и „Христо Ботев”. 

Програмите могат да се приемат безплатно от гражданите на гр. 
София. Предоставеният честотен ресурс по разрешението е в обхват 
800 MHz и по-конкретно честотна лента 814-822 MHz (64-ти 
телевизионен канал). С оглед залегналите в европейските документи  
изисквания по отношение на този обхват, а именно това че обхватът 
е определен за наземни системи, позволяващи предоставянето на 
електронни съобщителни услуги в Общността (Решение 
2010/267/ЕС), дружеството подаде искане за изменение на 
предоставения с разрешението честотен ресурс. От страна на КРС 
бяха координирани 27-ми и 21-ви канали за територията на гр. 
София.  

Предвид факта, че продължаването на срока по разрешението 
би довело до пряка полза на крайните потребители, гледащи 
програмите разпространявани от предприятието, както и 
телевизионните оператори, които разпространяват тези програми, 
КРС счита че срокът на разрешението би могъл да бъде удължен с 11 
години и предоставеният 64-ти телевизионен канал би могъл да бъде 
заменен с 27-ми телевизионен канал.   

Същевременно е приключила координацията и на 21-ви 
телевизионен канал за територията на гр. София. В тази връзка КРС 
счита, че с оглед насърчаване на конкуренцията свързана с 
наземното цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали на 
територията на град София, този ресурс би могъл да бъде 
предоставен за наземно цифрово радиоразпръскване в гр. София по 
реда на ЗЕС.  
 


