
 
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 № 1026 
 

от 27 септември 2010 г. 
 

На основание чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните 
съобщения 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 
 
           1. Приема проект на Решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за 
работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, 
свързани с тях, съгласно приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните 
съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в Интернет. Съобщението за откриване на процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението, за откриване 
на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в националния ежедневник по т. 2, в 
който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект. 
 

Мотиви:  Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Закона за електронните съобщения 
(ЗЕС), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), при изготвяне на проекти на общи и 
нормативни административни актове, предвидени в този закон, провежда процедура за обществено 
обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в 
национален ежедневник и на страницата си в интернет. Също така, съгласно чл. 32, т. 2 от ЗЕС, КРС 
определя конкретните технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и 
съоръженията, свързани с тях. 

Съгласно Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-
T) в Република България (Плана), приет от Министерския съвет, в „симулкаст” периода може да бъде 
преназначаван радиочестотен ресурс за излъчването на радиосъоръженията за наземно аналогово 
телевизионно радиоразпръскване, работещи в съответните зони на обслужване. Периодът на 
„симулкаст” предвижда едновременно излъчване на една и съща програма чрез аналогова и цифрова 
радиоразпръсквателна мрежа за един и същ регион.  

Вземайки предвид горното, КРС прие, че изменението на Техническите изисквания за работа 
на електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, 
свързани с тях се налага поради факта, че при прехода от аналогова към цифрова телевизия до 
приключване на „симулкаст” периода, промяната на параметрите на телевизионни предавателни 
станции, залегнали в разрешения за наземно аналогово радиоразпръскване с национален обхват е 
необходимо да се извършва за по-кратко време, с цел спазване на предвидените в Плана срокове по 
изграждане на мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване. 
 Също така, съгласно чл. 32, т. 7 от ЗЕС, КРС контролира ефективното използване на 
радиочестотния спектър за граждански нужди. Според разпоредбата на чл. 4, т. 1, б. „а” и б. „г” от 
ЗЕС, цели на този закон са създаването на необходимите условия за развитие на конкуренцията при 
осъществяване на електронни съобщения, като се осигуряват възможности на потребителите, 
включително и хората с увреждания, да извличат максимална полза що се отнася до избора, цената 
и качеството на електронните съобщения и като се насърчава ефективното ползване и управление на 
ограничените ресурси. КРС приема, че за да осигури прилагането на цитираните норми, в 
Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба 
„Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях следва да бъде въведено изискване за 
предприятията да осигурят непрекъснатост на излъчването на радио и телевизионни сигнали. 
 Водена от горното, КРС открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от 
ЗЕС на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на 
електронните съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с 
тях. 
 
 

 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                  (д-р Веселин Божков) 
 
 
            ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                   (Васил Милушев) 
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