
ПРАВИЛА за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс -  радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване на телевизионни сигнали 

 
 

Глава първа 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1) Тези правила  определят реда, по който Комисията за регулиране на 
съобщенията (Комисията) издава разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс -  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали. 
 (2) Разрешенията по ал. 1 се издават за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс -  радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията. 
 

Чл. 2. За разрешенията по чл. 1 могат да кандидатстват само регистрирани по 
реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори. 
 

Чл. 3.  Разрешенията по чл. 1 се издават от Комисията след получаване на 
положително становище от Съвета за електронни медии.  
 

Чл. 4. Разрешенията по чл. 1  може да се прекратят от Комисията, когато 
ползваният от предприятията индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър е необходим за реализиране на съответния етап от изграждане 
на цифрова електронна съобщителна мрежа, съобразно Плана за въвеждане на наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от 
Министерски съвет. 
 
 

Глава втора 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 

Чл. 5. Лице, което кандидатства за издаване на разрешение по чл. 1 следва:  
1. да притежава регистрация по чл. 2, ал. 2 с общ (политематичен) профил по 

смисъла на §1, т. 28, б. „а” от Допълнителната разпоредба на Закона за радиото и 
телевизията и с продължителност на програмата 24 часа;   

2. да не притежава разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс -  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали с национално покритие или за населеното място, за което 
кандидатства. Ограничението се отнася и за свързани с кандидата лица по смисъла на § 
1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.  
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Глава трета 

 
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ 

 
Чл. 6. (1) Лице, което желае да му бъде издадено разрешение по чл. 1, подава 

заявление по образец до Комисията.  
(2) Към заявлението се прилагат следните документи: 
1. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-

рано от един месец преди датата на подаване на заявлението и документ за платена 
административна такса за разглеждане на заявлението; 

2. документ, удостоверяващ, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в 
производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация; 

3. декларация, че едноличният търговец или юридическото лице не е в процедура 
по заличаване; 

4. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява, че 
физическото лице, едноличният търговец или юридическото лице няма парични 
задължения към държавата по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията; 

5. декларация от управителя или членове на управителни органи, че не са 
лишени от правото да упражняват търговска дейност; 

6.  доказателства за приходите от реклама за последната една година; 
7. доказателства за притежавано оборудвано студио за създаване на 

телевизионна програма;  
8. доказателства за достъп до програмата, с която лицето кандидатства за 

съответното населено място на минимум 70 процента от населението  за последните три 
години; 

9. доказателства относно реализирани инвестиции за техническото обезпечаване 
на производството, осигуряването и развитието на програмата, както следва: 

а) собствени апаратно-студийни комплекси - студиа, апаратни, монтажни, 
дублажна и др.; 

б) техника за директни предавания; 
в) осигуряване на непрекъсната и качествена работа на апаратно-студийните 

комплекси - дублиране на основни камери, видеомагнетофони, студийно оборудване, 
управляващи сървъри, техника за автоматизация на технологичния процес, захранване и 
др.; 

10.  доказателства за техническо качество на програмата, както следва: 
а) използване на професионално цифрово оборудване - цифрови камери, 

видеомагнетофони, синхрогенератори, знакогенератори, логогенератори, миксери и др.; 
б) използване на професионална техника за автоматизация на технологичните 

процеси - видеосървъри, дивайссървъри, плейлист и др.; 
11. декларации за наличието на обстоятелствата по чл. 5, т. 1;  
12. декларация  за липса на обстоятелствата по чл. 5, т. 2. 
(3) Заявлението и документите към него се подават на български език. 

 
Чл. 7. (1) Заявления могат да се подават в 10-дневен срок от обнародването на 

настоящите Правила в „Държавен вестник”.  
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(2) При липсващи и/или нередовни документи по чл. 6 Комисията писмено 
уведомява заявителя да отстрани непълнотите или нередовностите в 7-дневен срок от 
получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат 
отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.   
 

Чл. 8. (1) След изтичане на  срока по чл. 7, ал. 1, Комисията изисква от Съвета за 
електронни медии становище относно изпълнението на изискванията на чл. 5, т. 1.  

 (2) Съветът за електронни медии следва да се произнесе със становище в 7-
дневен срок от получаване на заявленията.  
 

Чл. 9. Комисията се произнася с решение за издаване на разрешение след 
получаване на становище от Съвета за електронни медии.  
 

Чл. 10. В случай, че броят на лицата, които отговарят на изискванията за 
издаване на разрешение е по-голям от наличния свободен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за съответното населено място, Комисията издава разрешение на 
лицето/лицата с по-добри показатели  по чл. 6, т. 6, т. 8, т. 9 и т. 10. 
        
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Комисията публикува на страницата си в Интернет информация за наличния 
свободен ограничен ресурс -  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 
съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване на телевизионни сигнали в деня на обнародването на настоящите 
Правила в "Държавен вестник". 

 
 § 2. Настоящите Правила се приемат на основание § 5, ал. 3 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения и влизат в сила от деня 
на обнародването им в "Държавен вестник". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


