
С оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, залегнали 
в разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) провежда обществени консултации по важни въпроси от обществена 
значимост за развитие на електронните съобщения. 

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (обн. ДВ. бр. 103 от 
27.12.2016 г.) отпадат ограниченията, възпрепятстващи конкуренцията на пазара на наземната 
цифрова телевизия. Изменението на ЗЕС позволява при провеждане на състезателна процедура 
да бъдат допуснати всички заинтересовани страни.  

Отчитайки обществената значимост на наземната цифрова телевизия като основно 
средство за свободен достъп до телевизионно съдържание в страната и с цел създаване на 
условия за развитие на конкуренцията при предоставяне на услугата, КРС счита за целесъобразно 
да проучи становищата на заинтересованите лица относно условията за издаване на разрешение 
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед обявяване на намерение 
за провеждане на конкурс за издаване на посоченото разрешение. 

С оглед гореизложеното, със свое Решение № 33/19.01.2017 г. открива процедура за 
провеждане на обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.  
 

Предвид наличния радиочестотен спектър в този обхват КРС може да издаде едно 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения чрез една 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.  

 
 Условия, които ще бъдат наложени по отношение на разрешението за ползване на 
радиочестотен спектър: 

1. Териториален обхват: национален. 
2. Технология – DVB-T2.  
Мотивите на КРС за избора на технологията са  свързани с процеса по препланиране на 

честотния ресурс, предназначен за наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в 
обхватите под 694 MHz, който се провежда във връзка с Решение 2016/687/ЕС на Европейската 
комисия и Проекта на Решение на Европейския парламент и на Съвета за използването на 
радиочестотната лента 470-790 MHz. Намаляването на количеството на честотния ресурс, който 
може да се използва за наземна цифрова телевизия, във връзка с горепосочените решения, 
предполага използването на технология DVB-T2, която дава възможност за по-ефикасно 
използване на ресурса от DVB-T. 

3. Продължителност на разрешението в години – 13 години.  
При определяне срока на разрешението КРС е отчела факта, че съгласно проекта на Решение на 
Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470-790 MHz в 
Съюза, държавите-членки следва да гарантират използването на радиочестотна лента 470-694 
MHz за цифрова наземна телевизия до 2030 г. 

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 на 85 % 
от населението на Република България; 

- в срок до 9 месеца от датата на издаване на разрешението да започне предоставянето на 
електронни съобщителни услуги.  



Етапите и сроковете са съобразени с издадените до момента разрешения в този обхват. 
5.Други условия: 
Лице с издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна/нни 
съобщителна/ни мрежа/и за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на Република 
България не може да подава намерение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър в настоящата процедура. Мотивите за поставяне на горното 
условие са свързани с насърчаването на конкуренцията в сектора и навлизането на нови 
участници на пазара.  
 

ВЪПРОС КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: 
 
Моля да изразите вашето становище относно посочените условия за издаване на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна 
мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. 

 


