
 

 

Приложение към Решение № 394/28.07.2016 г. на КРС  
 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА НА НОВИ 
УЧАСТНИЦИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ЗА НАЗЕМНО 

ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ 
 
 

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 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. 

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 бъде извършено първоначално проуване на интереса от получаване на разрешение за 
изграждане на нова мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално 
покритие. 

В допълнение, предстои приемането на Закон за изменение и допълнение на ЗЕС, който 
предвижда отпадане на ограниченията, възпрепятстващи конкуренцията на пазара на наземната 
цифрова телевизия. Изменението на ЗЕС ще позволи при евентуално бъдещо провеждане на 
състезателна процедура да бъдат допуснати равнопоставено всички заинтересовани страни.  

 
 
С оглед гореизложеното, със свое Решение № 394 от 28.07.2016 г. открива процедура за 

провеждане на обществени консултации относно наличието на интерес от страна на нови 
участници за получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване с национално покритие.  

 
ВЪПРОС КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: 

 

Имате ли интерес от получаване на разрешение за изграждане на мрежа за наземно 

цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, работеща по стандарт 

DVB-T2? 

 


