
Заинтересовани 
лица Позиция Статус Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията

Със заявление вх. № 12-01-4229/19.09.2014 г. предприятието поиска от КРС да бъде удължен срока на действие на разрешение № 00762-02/10.06.2010 г. за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна 
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с 12 години.
С Решение № 92/19.02.2015 г. КРС удължи срока на действие на разрешението с 1 година или докато 64-ти телевизионен канал стане необходим за цифров 
дивидент – което от двете събития настъпи по-рано. Предприятието посочва, че основния мотив за решението на КРС е свързан с предоставената му за 
ползване радиочестотна лента 814-822 MHz (64-ти телевизионен канал), която попада в обхват 800 MHz (радиочестотна лента 790-862 MHz, т. нар. цифров 
дивидент).
"НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕАД се е съобразило с мотивите на КРС и като отчитат залегналите в българските и европейски документи изисквания по отношение 
обхват 800 MHz и предназначението му за по-нататъшно използване, с цел развитие на технологиите и услугите, подадоха заявление за изменение на 
разрешение № 00762-02/10.06.2010 г. за да им бъде предоставен за ползване канал, свободен към момента и извън обхвата на цифровия 
дивидент (обхват 800 MHz), както и на втория цифров дивидент (обхват 700 MHz).
Процесът на развитие на цифровизацията на наземното телевизионно радиоразпръскване показва, че са настъпили промени както в икономическите
отношения, така и в реалните нужди на пазара и потребностите на потребителите на услугата. В този смисъл, отново напомнят, че дружеството
е осъществявало твърде кратко дейност по издаденото разрешение, като в по-голяма част от времето му на действие, цифровото радиоразпръскване
е реализирано от друго предприятие (БТК).

Цифровото радиоразпръскване на телевизионни програми за територията на гр. София, от една страна е начин за доставчиците на медийни услуги да 
разпространяват програмите си само в региона на столицата, като заплащат за излъчването им чрез мултиплекса цени в пъти по-ниски от тези за национално 
покритие, а от друга ще даде възможност за по-гъвкава търговска политика на договаряне за нашето дружество, както и за намаляване на разходите на 
дъщерното му дружество („НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД) за експлоатация на националната мрежа.
Предвид техническата възможност за разпространение на програми чрез мрежата за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в гр. София, освен 
излъчваните към момента от мултиплекса такива, считат, че допълнително може да се разпространяват още 2 или 3 телевизионни програми до запълване 
капацитета на мрежата. Това би могло да стане при преговори и постигане на търговска договорка с телевизионните оператори. Тяхното желание е 
излъчваните чрез мрежата на дружеството програми да бъдат в значителна степен популярни и с висок рейтинг, за да задоволят максимално широк кръг от 
потребители, които да получат качествена услуга в алтернатива на широкоразпространеното приемане на телевизия
от спътникови и кабелни мрежи.
Именно затова е от изключителна важност срокът на действие на разрешение № 00762-02/10.06.2010 г. да бъде удължен, за да има предвидимост
в бъдещата дейност по експлоатация на мрежата, улесняване постигането на договореност с телевизионните оператори и яснота относно
перспективите за излъчване на програмите в бъдеще. 

„НУРТС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Допълнително, с оглед продължаване на дейността по цифрово телевизионно радиоразпръскване в ефира на гр. София, предприятието следва да планира 
бъдещите си технологични и икономически ресурси, като това е силно затруднено от забавянето на произнасянето на КРС по техните заявления.
Вярват, че управлението на радиочестотния спектър от страна на регулатора цели гарантирането на положителни предпоставки за развитието на 
конкуренцията и поощряване на бизнеса, което като цяло ще допринесе за повишаване на икономическите и социални ползи. В този смисъл, считат, че 
както телевизионните оператори, които разпространяват ефирно своите програми, така и предприятията, осъществяващи наземното цифрово 
разпространение трябва да бъдат стимулирани, тъй като подпомагат процеса на цифровизация и защитават социалната функция на безплатния ефирен 
достъп до телевизионно съдържание.

Резултати от проведени обществени консултации относно предоставяне на координиран честотен ресурс за територията на гр. София.

Общи бележки

„НУРТС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

В КРС е постъпило искане за изменение на разрешение № 00762-
02/10.06.2010 г. предоставено на „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
Разрешението дава право за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на 
електронни съобщения по технология DVB-T чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали на територията на град София. Искането 
включва удължаване на срока по разрешението с 11 години и 
изменение на предоставения честотен ресурс. 
Към настоящия момент предприятието излъчва телевизионните 
програми „Алфа ТВ”, „Bulgaria on Air”, „Телевизия Европа”, „The 
Voice TV”, „VTV”, както и радиопрограмите „Хоризонт” и „Христо 
Ботев”.
Програмите могат да се приемат безплатно от гражданите на гр. 
София. Предоставеният честотен ресурс по разрешението е в обхват 
800 MHz и по-конкретно честотна лента 814-822 MHz (64-ти 
телевизионен канал). С оглед залегналите в европейските документи 
изисквания по отношение на този обхват, а именно това че обхватът е 
определен за наземни системи, позволяващи предоставянето на 
електронни съобщителни услуги в Общността 
(Решение 2010/267/ЕС), дружеството подаде искане за изменение на 
предоставения с разрешението честотен ресурс. От страна на КРС 
бяха координирани 27-ми и 21-ви канали за територията на 
гр. София.
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„ТЕЛЕВИЗИЯ 
ЕВРОПА” АД

Към настоящият момент програма им се излъчва на територията на гр. София от Софийския мултиплекс 64 канал. Благодарение на това се увеличава 
покритието, респ. гледаемостта на тяхната програма в столицата.
Безспорно е, че наземната цифрова телевизия е алтернатива на традиционните способи за разпространение на тв програми чрез кабел и сателит. И в този 
смисъл смятат, че съществуването й допринася за развитието на пазара на разпространение на тв програми в посока на повишаване на качеството на 
предлаганата услуга, което е положително както за потребителите, така и за доставчиците на съдържание.
От друга страна, благодарение на наземната цифрова телевизия гражданите на гр. София могат да гледат безплатно телевизионни програми, а това е от 
съществено значение особено за социално слабите слоеве на обществото. Т.е съществуването на ефирна цифрова телевизия има и „социален” аспект, поради 
което смятат, че трябва да бъде основен ангажимент на държавата в лицето на КРС.
Предприятието, което в момента разпространява телевизионни програми (в т.ч. „ТВ Европа”) и излъчва безплатно тези програми чрез Софийския 
мултиплекс 64 канал на гражданите на гр. София, е „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД. НУРТС притежава собствена функционираща електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали на територията на гр. София и затова смятат да продължат и занапред да
излъчват програмата „ТВ Европа” по цифров способ чрез действащия мултиплекс на НУРТС в гр. София.

„ВЕСТ ТВ” АД 
(VTV)

Наземната цифрова телевизия е един от трите основни начина на разпространение, който от гледна точка на гражданите е най-евтиния вариант на приемане 
и има пряко отношение към социално слабите слоеве на обществото, тъй като дава възможност за безплатни масово достъпни информационни услуги на 24-
часова база за потребителите, поради което следва да е основен ангажимент на държавата.
Считат, че ефирната цифрова телевизия е с огромно значение, както от потребителска, така и от търговска гледна точка, тъй като разпространението на 
телевизионни програми по цифров способ, осигурява значителни предимства пред аналоговия метод, защото позволява на зрителите да гледат повече 
програми с по-високо качество в сравнение с аналоговата ефирна телевизия и при разнообразие от обществени и тематични канали.
НУРТС е предприятие, което към момента разпространява телевизионните програми на търговски доставчици на медийни услуги, с което осигурява 
непрекъснато безплатно ефирно предоставяне на тези програми на територията на гр. София.
Предприятието изразява увереността си, че проведената обществена консултация и направените в нея становища/мнения ще допринесат за
развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване и приемане на правилните стъпки за продължаване на възможността
гражданите да гледат безвъзмездно цифрова телевизия.

„ЕВРОКОМ НКТ” 
ЕООД
(ЕВРОКОМ 
НАЦИОНАЛНА 
КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ)

Надяват се, че проведената обществена консултация и направените в нея становища ще допринесат за развитието на наземното цифрово телевизионно 
радиоразпръскване и осигуряването на възможността гражданите да гледат безвъзмездно цифрова телевизия. Ефирната цифрова телевизия е с огромно 
значение, както от потребителска, така и от търговска гледна точка, защото осигурява значителни предимства пред аналоговия метод, позволява на 
зрителите да гледат много повече програми с високо качество в сравнение с аналоговата ефирна телевизия и при разнообразие от тв канали.
Не на последно място биха искали да подчертаят, че наземната цифрова телевизия представлява начин на разпространение, който от гледна точка на 
обществото е най-достъпния вариант на приемане, тъй като дава възможност на гражданите за безплатни информационни услуги, поради което следва да се 
ползва от пълната подкрепа на регулаторните органи в Република България.

„БЪЛГАРИЯ ОН 
ЕЪР” ООД

По тяхно мнение цифровата ефирна телевизия е от голямо значение най-вече от гледна точка на потребителите. Неуспорими са предимствата на 
разпространението на телевизионни програми по цифров способ в ефира пред аналоговия метод: цифровия метод позволява на зрителите да гледат повече 
програми с по-високо качестово на звука и картината, при разнообразие на обществени и тематични канали, в сравнение с аналоговата ефирна телевизия. 
Нещо повече, наземната цифрова телевизия осигурява на гражданите възможност за ползване на свободно достъпни информационни услуги, предвид което 
развитието на ефирното цифрово телевизионно радиоразпръскване намира място сред приоритетите на държавата, респ. на националния регулаторен орган.
"НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕАД е предприятие, разпространяващо към момента телевизионни програми на доставчици на медийни услуги на територията на гр. 
София, с което осигурява непрекъснатото безплатно ефирно предоставяне на тези програми за гражданите. "НУРТС БЪЛГАРИЯ" ЕАД е техен коректен 
партньор, с който планират да работят и за в бъдеще.

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД

Предприятието счита, че цифровият дивидент е ключов фактор за развитието на сектора, обхващащ осъществяването на електронни съобщения. Подходът и 
принципите на управление на цифровия дивидент, възприемани от управомощените държавни органи и институции, ще окажат пряко влияние, както върху 
състоянието на пазара на електронни съобщителни услуги, така и върху възможностите и гаранциите за защита на потребителския интерес и усигуряване на 
достъп на населението и бизнеса до иновативни и качествени електронни съобщителни услуги.
Както вече нееднократно предприятието е посочвало, една от основните предпоставки за развитието на LTE услугите в България е освобождаването на 
обхват 800 MHz.
Няма съмнение, че използването на цифровия дивидент за мобилни услуги от чествърто поколение е съществена предпоставка за развитието на сектора с 
цел осигуряване на допълнителни ползи за потребителите. Своевременното освобождаване на този ресурс, вкл. и от съоръжения на МО, гарантира неговото 
хармонизиране, с цел използването му от предприятията, предоставящи обществени електронно съобщителни услуги, като по този начин всяко отлагане във 
връмето ще доведе до сериозно технологично изоставане на развитието на LTE услугите в България
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„Ди Ви Би Ти” АД -

„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННО 
КОМПАНИЯ” ЕАД 
(БТК)

Твърдението на предприятието за удължаване на срока може да бъде подкрепено и от факта, че към момента НУРТС БЪЛГАРИЯ излъчва безплатно за 
потребителите в региона на град София телевизионните програми „Алфа ТВ”, „Bulgaria on Air”, „Телевизия Европа”, „The Voice TV”, „VTV”, както и 
радиопрограмите „Хоризонт” и „Христо Ботев”. По-голямата част от изброените програми не се разпространяват национално по DVB-T технологията, което 
именно показва, че (а) предоставяната от НУРТС БЪЛГАРИЯ услуга е подходяща за навлизащите оператори и (б) и липсата на цифрово разпръскване, като 
регионална услуга за гр. София е критично за дейността на такива оператори. Ето защо считат, че навременното удължаване на срока на Разрешението ще 
позволи на предприятието да предоставя услуги по цифрово разпръскване на програми на радио- и телевизионните предприятия, които желаят да получават 
услуги на регионален принцип. На мнение са, че продължаване на срока на разрешението ще бъде от полза за крайните потребители, които не ползват 
достъп до радио- и телевизионни програми чрез DTH или кабелни мрежи. Предимствата за такива потребители не се изчерпват единствено с безплатния 
достъп (за разлика от достъпа чрез DTH и кабелни мрежи), но и с възможността да се 
възползват от услугата в движение и на местата в региона, в които кабелния и сателитния достъп до програми е невъзможен поради особености 
на застрояването.

„ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД -

„НУРТС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Предвид на това, както и с оглед приключилата координация на ресурса от КРС, приемат и са съгласни ползвания 64-ти канал да бъде заменен с 
координирания 27-ми телевизионен канал за гр. София.
Предвид горното, както и с оглед изтичането на законовите срокове за произнасяне, очакват в най-кратък срок решението на КРС във връзка с искането им 
за замяна на 64-ти  канал с координирания 27-ми телевизионен канал, както и желанието им за продължаване срока на разрешението с още 11 години.

„ТЕЛЕВИЗИЯ 
ЕВРОПА” АД

По отношение промяната на телевизионния канал, в случай, че регулаторът е координирал нова честота, не възразяват тя да бъде предоставена на НУРТС, за 
да продължи дейността си по цифрово разпространение на тв програми на територията на гр. София.

„ВЕСТ ТВ” АД 
(VTV)

По отношение промяната на телевизионния канал, в случай, че регулаторът е координирал нова честота, не възразяват тя да бъде предоставена на НУРТС за 
да продължи дейността си по цифрово разпространение на тв програми в София.

„ЕВРОКОМ НКТ” 
ЕООД
(ЕВРОКОМ 
НАЦИОНАЛНА 
КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ)

Във връзка с промяната на телевизионния канал, в случай, че КРС е координирала регионална честота, не възразяват същата да бъде предоставена на 
НУРТС за да продължи дейността си по цифрово разпространение на тв програми в София.

„БЪЛГАРИЯ ОН 
ЕЪР” ООД 

Замяната на ползвания към момента телевизионен канал в гр. София, който въпрос се обсъжда на ред с удължаване на предоставеното на  „НУРТС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД разрешение, е от изключителната компетентност на КРС с оглед залегналите в европейските документи изисквания по отношение на този 
обхват (обхватът е определен за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщитерлни услуги в Общостта), споделят виждането на 
КРС, че 64-ти телевизионен канал би могъл да бъде заменен с 27-ми телевизионен канал, което ще позволи продължаването на свободното разпространение 
на програми по цифров път в гр. София.

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД Подкрепят планираното преместване на дейността на предприятието от 64-ти канал, който попада в „цифровия дивидент” за мобилни комуникации.

„Ди Ви Би Ти” АД -

1. По отношение на замяната на предоставеният на „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД  64-ти телевизионен канал  с 27-ми телевизионен канал.

Предвид факта, че продължаването на срока по разрешението би 
довело до пряка полза на крайните потребители, гледащи програмите 
разпространявани от предприятието, както и телевизионните 
оператори, които разпространяват тези програми, КРС счита че срокът 
на разрешението би могъл да бъде удължен с 11 години и 
предоставеният 64 ти телевизионен канал би могъл да бъде заменен с

Позиция на КРС относно откриването на процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с предоставяне на координиран честотен ресурс за територията на гр. София.
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Заинтересовани 
лица Позиция Статус Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията

„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННО 
КОМПАНИЯ” ЕАД 
(БТК)

Доколкото БТК има поглед върху притежаваната от НУРТС БЪЛГАРИЯ инфраструктура, организация и ресурс, считаме че предприятието може да 
продължи да предоставя услуги по разпространяване на програмите на радио- и телевизионните оператори на територията на гр. София по Разрешение № 
00762-02/10.06.2010 г. Ето защо напълно споделяме изразеното от КРС мнение за замяна на предоставеният 64-ти телевизионен канал с 27-ми телевизионен 
канал.
С оглед гореизложеното и отчитайки изискванията по отношение на обхват 800 MHz (т. нар. „цифров дивидент”), БТК изцяло подкрепя позицията на КРС 
за удължаване на срока на Разрешение № 00762-02/10.06.2010 г., издадено на НУРТС БЪЛГАРИЯ за 11 години, като предоставеният 64-ти телевизионен 
канал бъде заменен с 27-ми телевизионен канал за гр. София.

„ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Както става ясно от информацията по общественото обсъждане, „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД (НУРТС) е заявило изменение на предоставения с разрешението 
му честотен ресурс в обхват 800 MHz по-конкретно в честотна лента 814 - 822 MHz (64-ти телевизионен канал). Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС, Комисията) отбелязва, че 27-ми и 21-ви канали за територията на гр. София са били вече координирани. В тази връзка, Комисията предлага замяна на 
предоставения на НУРТС 64-ти телевизионен канал с 27-ми телевизионен канал.
На първо място предприятието приветства предложението на Комисията за замяна на предоставения на „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД (НУРТС) 64-ти 
телевизионен канал с 27-ми телевизионен канал. Същевременно счита, че това е първа стъпка в правилната посока към пълно освобождаване на 64-ти канал 
от телевизионно разпръскване и в друг териториален обхват различен от София. В тази връзка, и и предложението им КРС да преразгледа възможността за 
последващо освобождаване и на други канали, които понастоящем влизат в цифровия дивидент. Теленор използват възможността с настоящето становище 
да изразят подкрепа към всяка инициатива на КРС, която предприеме за в бъдеще по повод освобождаване на честотен ресурс и 
създаване на предпоставки за неговото ефективно използване, като възприемат планираната промяна именно в този аспект.

„НУРТС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Предвид необходимостта от по-нататъшно развитие на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, считат за необходимо да получат удължаване 
на срока на разрешението, с цел както подобряване на качеството на предоставяните чрез мултиплекса услуги, така и предвид
направените от компанията разходи и бъдещата поддръжка на цифровата мрежа.
Подкрепят изразената от КРС позиция, че продължаването на срока по разрешението би довело до пряка полза на крайните потребители, гледащи 
програмите разпространявани от предприятието, както и телевизионните оператори, които разпространяват тези програми. 
Потвърждават намерението си да продължат дейността си по цифрово телевизионно радиоразпръскване в ефира на гр. София, като по този начин ще се 
осигури получаването на безплатни телевизионни услуги за потребителите. Надяват се, че Комисията за регулиране на съобщенията, изпълнявайки 
изискванията на закона ще удовлетвори направеното от тях искане за удължаване срока на действие на разрешението, като по този начин защити 
обществения интерес за качествени услуги по приемане на повече и по-разнообразни телевизионни програми по цифров път.
Предвид горното, както и с оглед изтичането на законовите срокове за произнасяне, очакват в най-кратък срок решението на КРС във връзка 
с искането им за замяна на 64-ти телевизионен канал с координирания 27-ми телевизионен канал, както и желанието им за продължаване срока на
разрешението с още 11 години.

„ТЕЛЕВИЗИЯ 
ЕВРОПА” АД

Категорично смятат, че продължаването на срока на разрешението би довело до пряка полза и за потребителите, и за създателите на телевизионни програми. 
Конкретно за тях едно такова удължаване на срока на разрешението ще им гарантира излъчване на програмата им години наред. Т.е. те подкрепяме 
мнението на КРС за удължаване на срока на разрешението с 11 години.
Също така са на мнение, че непродължаването на срока на разрешението ще доведе до прекъсване на излъчването на тв програми и съответно до лишаване 
на зрителите в гр. София от свободен достъп по ефирен цифров способ до тв програми с разнообразен профил, и разнообразна аудитория, което не би 
допринесло за развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в България.

„ВЕСТ ТВ” АД 
(VTV)

НУРТС притежава изградена и функционираща мрежа за ефирно телевизионно радиоразпръскване, предвид на което, смятат да продължат и занапред да 
излъчват програмата си по цифров ефирен способ чрез действащия мултиплекса на НУРТС в гр. София. Подкрепят мнението на КРС за удължаване срока на 
разрешението, тъй като това ще им гарантира излъчване на програмата в бъдещ определен период. 

2. По отношение на удължаване на срокът на действие на издаденото на „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД разрешение с 11 години.

предоставеният 64-ти телевизионен канал би могъл да бъде заменен с 
27-ми телевизионен канал.

4



Заинтересовани 
лица Позиция Статус Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията

„ЕВРОКОМ НКТ” 
ЕООД
(ЕВРОКОМ 
НАЦИОНАЛНА 
КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ)

Предприятието отдавна е решило за района на гр. София да заяви за излъчване техните програми по цифров ефирен способ чрез действащия мултиплекс на 
НУРТС. НУРТС е оператора, който разпространява телевизионни програми на доставчици на медийни услуги и осигурява непрекъснато свободно ефирно 
предоставяне на тези програми на територията на гр. София. Ето защо подкрепят мнението на КРС за удължаване срока на разрешението, тъй като това ще 
им гарантира излъчване на програмата в посочения период.

„БЪЛГАРИЯ ОН 
ЕЪР” ООД 

Споделят позицията на КРС за възможността за продължаване срока на разрешение № 00762-02/10.06.2010 г. , предоставено на „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 
с още 11 години. Тъй като предприятието притежава изградена и функционираща мрежа за ефирно телевизионно радиоразпръскване в гр. София, 
удължаване възможността за излъчване на телевизионните програми, както много точно отбелязва и КРС в изразената позиция, би довело до пряка полза за 
крайните потребители, приемащи телевизионни програми, както и за телевизионните оператори, разпространяващи програмите си.

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД -

„Ди Ви Би Ти” АД -

„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННО 
КОМПАНИЯ” ЕАД 
(БТК)

Доколкото БТК има поглед върху притежаваната от НУРТС БЪЛГАРИЯ инфраструктура, организация и ресурс, те считат че НУРТС БЪЛГАРИЯ може да 
продължи да предоставя услуги по разпространяване на програмите на радио- и телевизионните оператори на територията на гр. София по Разрешение № 
00762-02/10.06.2010 г. Ето защо напълно споделят изразеното от КРС мнение за удължаване на срока на разрешението на НУРТС БЪЛГАРИЯ за 11 години.
В тази връзка поддържат напълно и становището на КРС, че удължаването срока на Разрешението с 11 години ще доведе до преки ползи, както за крайните 
потребители на програмите разпространявани от предприятието, така и за радио- и телевизионните оператори, които чрез цифровата мрежа на НУРТС 
БЪЛГАРИЯ. Чрез ползване на услуги по цифрово разпространяване на програмите си само в рамките на гр. София, последните могат да таргетират своята 
аудитория на регионален принцип, което позволява и по-добро управление на разходите за разпространяване.

„ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Във връзка заявеното от страна на НУРТС искане за удължаване на срока на предоставеното им разрешение и доколкото става ясно, позитивната нагласа на 
КРС това искане за удължаване на срока да бъде удовлетворено, предприятието държи да отбележи следното:
От информацията по публичната консултация не става ясно каква е причината, за да бъде поискано удължаване срока на разрешението на НУРТС с 
допълнителни 11 години. С оглед тези неясноти, все пак биха могли да подкрепят и да се съгласят с подобно искане от страна на НУРТС с известни 
уточнения, които е необходимо регулаторът да направи. Ето защо тяхната положителна нагласа спрямо това искане на НУРТС, в случай че КРС въз основа 
на своите компетентност и правомощия реши да удължи срока на притежаваното от НУРТС разрешение, Теленор настояват да бъде гарантирано, че 
предоставеният определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър по разрешението, за новия период също ще бъде използван и за осъществяване на 
електронни съобщения по технология DVB-T чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали на 
територията на град София.
С оглед гореизложеното, предприятието държи при разглеждането на подаденото от НУРТС заявление за удължаване срока на разрешение 
№ 00762-02/10.06.2010 г., КРС да извърши детайлна преценка за по-нататъшно освобождаване на спектъра във втория цифров дивидент. В допълнение 
считат, че удължаването срока на разрешението на НУРТС може да бъде разрешено само при положение, че наистина води до реална и крайна 
полза за крайните потребители, гледащи програмите, пренасяни от предприятието, като се отчита и интереса на телевизионните оператори, които са 
избрали този способ на разпространение на своите програми.

„НУРТС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД -

„ТЕЛЕВИЗИЯ 
ЕВРОПА” АД -

3. По отношение на предоставянето на координирания 21-ви телевизионен канал за наземно цифрово радиоразпръскване в гр. София по реда на ЗЕС.

Предвид факта, че продължаването на срока по разрешението би 
довело до пряка полза на крайните потребители, гледащи програмите 
разпространявани от предприятието, както и телевизионните 
оператори, които разпространяват тези програми, КРС счита че срокът 
на разрешението би могъл да бъде удължен с 11 години и 
предоставеният 64-ти телевизионен канал би могъл да бъде заменен с 
27-ми телевизионен канал.
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Заинтересовани 
лица Позиция Статус Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията

„ВЕСТ ТВ” АД 
(VTV) -

„ЕВРОКОМ НКТ” 
ЕООД
(ЕВРОКОМ 
НАЦИОНАЛНА 
КАБЕЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ)

-

„БЪЛГАРИЯ ОН 
ЕЪР” ООД -

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД -

„Ди Ви Би Ти” АД
Във връзка с Решение № 46 на Комисията за регулиране на съобщенията от 28 януари 2016 г. на основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения „Ди 
Ви Би Ти” АД заявява желание за участие в конкурс за предоставяне на координиран честотен ресурс за наземно цифрово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали за територията на гр. София.

„БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦ
ИОННО 
КОМПАНИЯ” ЕАД 
(БТК)

-

„ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД подкрепят усилията на КРС, с оглед насърчаване на конкуренцията, координираният от КРС 21-ви телевизионен канал на 
територията на град София, да бъде предоставен за наземно цифрово радиоразпръскване по реда на ЗЕС.

Във връзка с приключила координацията и на 21-ви телевизионен 
канал за територията на гр. София, КРС счита, че с оглед насърчаване 
на конкуренцията свързана с наземното цифрово радиоразпръскване на 
телевизионни сигнали на територията на град София, този ресурс би 
могъл да бъде предоставен за наземно цифрово радиоразпръскване в 
гр. София по реда на ЗЕС.
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