
 

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения 
 

 С решение № 238 от 20 март 2009 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 две национални електронни съобщителни мрежи за наземно 
цифрово радиоразпръскване, съобразно Първия етап от Плана за въвеждане на наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (Плана), приет от 
Министерския съвет при използване на следния индивидуално определен ограничен ресурс -  
радиочестотен спектър: 

Радиочестотен ресурс за две национални мрежи за наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори 

Зона на обслужване Канал Честотна лента 
/MHz/ 

Благоевград 25 502-510 

Благоевград 29 534-542 

Бургас 42 638-646 

Бургас 49 694-702 

Варна 22 478-486 

Варна 29 534-542 

Видин 32 558-566 

Видин 49 694-702 

Кърджали 26 510-518 

Кърджали 42 638-646 

Плевен 41 630-638 

Плевен 51 710-718 

Пловдив 25 502-510 

Пловдив 35 582-590 

Русе 26 510-518 

Русе 49 694-702 

Смолян 34 574-582 

Смолян 49 694-702 

София 23 486-494 

София 40 622-630 

Стара Загора 22 478-486 

Стара Загора 37 598-606 



Шумен 28 526-534 

Шумен 40 622-630 
 
 Разрешението ще бъде издадено за територията на Република България със срок 15 
години.  
 Съгласно чл. 89 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 
г., посл. изм. ДВ, 17 от 2009 г.), Комисията 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 посочено, че за Първия етап от прехода е предвиден ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за три мрежи с национално покритие. Съгласно предвиденото в чл. 
48а от ЗЕС, КРС следва да издаде едно разрешение за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, предназначена за 
разпространение на обществените телевизионни програми, изготвени от БНТ и БНР, като в § 
5г от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения е 
посочено, че необходимият индивидуално определен ограничен ресурс за разпространение на 
тези програми ще бъде осигурен по ред определен в специален закон. За другите две мрежи 
посочени в Първия етап от прехода е предвиден ограничен ресурс - радиочестотен спектър, 
за който да се проведе конкурсна процедура. Съгласно разпоредбата на § 5а, ал. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения, КРС в 
рамките на една конкурсна процедура определя едно предприятие, на което издава 
разрешение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен 
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, съобразно предвиденото за 
Първия етап от Плана. 
 Условията, които КРС ще наложи по отношение на разрешението за ползване на 
радиочестотния спектър са:  
− до декември 2009 г. предприятието, получило разрешение започва излъчването на 

„островен” принцип в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и Стара 
Загора; 

− до юни 2010 г. предприятието започва излъчването на „островен” принцип в градовете 
Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; 

− до юни 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 декември 2011 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 
електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване могат да подадат 
намеренията си в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение в 
национален ежедневник и на страницата на КРС в интернет. 
 
 


