
Мотиви за изготвянето на проекта на решение за преразглеждане на задълженията за 
задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с 

Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения 
(ЗЕС) и Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) на „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „НУРТС 

ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД 
 

Съгласно § 3, ал. 6 от ПЗР на ЗЕС, предприятието, придобило от Българската 
телекомуникационна компания необходимите съоръжения и инфраструктура, осигуряващи 
наземното аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българската национална 
телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), се задължава да разпространява 
тези програми. Задължението се изпълнява от „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД. 

Съгласно § 35, ал. 4, т. 1 от ПЗР на ЗРТ предприятието, което има издадено 
разрешение за ползване на радиочестотен спектър за изграждане на мрежата по § 35, ал. 2 от 
ПЗР на ЗРТ е задължено да разпространява до 4 телевизионни програми на БНТ и до 4 
радиопрограми на БНР. Задължението се изпълнява от „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 

Съгласно § 37 и  § 37а от ПЗР на ЗРТ, предприятието, получило разрешение за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за 
осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на първия етап на прехода, определен 
в Плана за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в 
Република България, приет от Министерския съвет, задължително разпространява програмите, 
определени в тези разпоредби. Задължението се изпълнява от „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД. 

Съгласно § 3, ал. 7 от ПЗР на ЗЕС, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е 
задължена да преразгледа наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и 
телевизионни програми по реда на ЗЕС и на ЗРТ.  

С проекта на решение, комисията предвижда запазване на задълженията в същия 
обхват, определен в § 3, ал. 6 от ПЗР на ЗЕС и § 35, ал. 4, т. 1, § 37 и § 37а от ПЗР на ЗРТ. 
Мотивите на комисията са подробно изложени в проекта на решение. 
 


