
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 № 1000 

 
от 19 август 2009 г. 

На основание чл. 89 и чл. 90, ал. 2, във връзка с чл. 48, ал. 1 и § 5б от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 37 от 
Закона за електронните съобщения  

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА  

 
РЕШИ:  

 
1. Обявява намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения чрез три електронни съобщителни мрежи за 
наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град Бургас, съобразно Първия 
етап от Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-
T) в Република България, приет от Министерския съвет, при използване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, посочен в Приложение № 1 към 
настоящото решение. 

2. Открива процедура по обществени консултации относно обявеното намерение по 
т. 1 от настоящото решение.  

3. Приема съобщение за причините, които налагат ограничението за издаване на 
едно разрешение, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.  

4. Съобщението по т. 3 от настоящото решение да се публикува в един национален 
ежедневник и на страницата на КРС в Интернет.  

5. Определя 30 дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 
4 в национален ежедневник, в който заинтересованите лица могат да подадат намерение за 
ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър по т. 1 
от настоящото решение.  
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (д-р Веселин Божков) 
 
 
              ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
         (Ангелина Ситарска) 
 
 
 

 



Приложение № 1 към решение на КРС № 1000 от 19 август 2009 г.  
 
 
 
 

Радиочестотен ресурс за три регионални мрежи за наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни 

оператори 

Зона на обслужване Канал Честотна лента /MHz/ 

Бургас-град 21 470-478 
Бургас-град 27 518-526 

Бургас-град 29 534-542 
 
 


