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      Приложение № 2 към решение №349/11.03..2010 г.  
         
 С решение № 349 от 11.03.2010 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви 
намерение да проведе конкурс за издаване на едно разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, 
предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, съобразно предвидените 
етапи и срокове в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-
T) в Република България, приет от Министерския съвет (Плана), при използване на следния 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър: 
 

Радиочестотен ресурс за една национална мрежа за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване на програми на обществени оператори 

№ Зона на обслужване Канал Честотна лента, MHz 

1 Благоевград 33 566-574 
2 Бургас 55 742-750 
3 Варна 64 814-822 
4 Видин 53 726-734 
5 Кърджали 48 686-694 
6 Плевен 57 758-766 
7 Пловдив 41 630-638 
8 Русе 64 814-822 
9 Смолян 58 766-774 

10 София 52 718-726 
11 Стара Загора 64 814-822 
12 Шумен 51 710-718 

 
 Разрешението ще бъде издадено за територията на Република България със срок 15 години.  

 Съгласно чл. 89 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), КРС може по своя инициатива 
да обяви намерение да проведе конкурс в случай на необходимост от ограничаване на броя на 
издаваните разрешения за ползване на конкретен свободен ограничен ресурс.  

В Плана е предвиден ограничен ресурс - радиочестотен спектър за една национална мрежа 
за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на програми на обществени оператори. 
Съгласно разпоредбата на § 89 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за радиото и 
телевизията (обн. ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.) в едномесечен срок от влизането в сила на този закон 
КРС, при спазване на процедурата, предвидена в глава пета от ЗЕС, открива процедура по чл. 48, 
ал. 1 от същия закон за избор на предприятие, на което да бъде издадено разрешение за ползване 
на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване, предназначен за разпространение на програми на обществени оператори, 
съобразно предвидените етапи и срокове в Плана.  
 Условията, които КРС ще наложи по отношение на разрешението за ползване на 
радиочестотния спектър са: 

• До ноември 2010 г. – предприятието, получило разрешение започва излъчването на 
„островен” принцип в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и Стара Загора; 

• До април 2011 г. – предприятието започва излъчването на „островен” принцип в градовете 
Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; 
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• До ноември 2011 г. – предприятието следва да осигури покритие по население минимум 75% 
за зони на обслужване Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и Стара Загора; 

• До март 2012 г. – предприятието следва да осигури покритие по население минимум 75% за 
зони на обслужване Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; 

• До декември 2012 г. – предприятието следва да осигури минимум 95% покритие по население 
за всички зони на обслужване. 
Лицата, които желаят да получат разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване на 
територията на Република България за разпространение на програми на обществени оператори, 
могат да подадат намеренията си в срок до 20 дни от датата на публикуване на настоящото 
съобщение и на страницата на КРС в интернет. 
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