
 
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 № 168 
 

от 29.03. 2017 г. 
 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 
 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
 

1. Открива процедура за обществени консултации относно перспективите за въвеждане 
на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в радиочестотни ленти 174 – 230 
MHz и 526.5 – 1606.5 KHz, съгласно Приложението към настоящото решение. 

2. Съобщение за предстоящите обществени консултации да се публикува в един 
национален ежедневник, както и на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 
Интернет.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени консултации, в който заинтересованите лица могат 
да представят писмени становища. 
 
 

Мотиви: Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) преди 
приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитието на 
електронните съобщения КРС провежда обществени консултации. 

В тази връзка и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и 
консултативност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, КРС открива процедура за обществени 
консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на 
радиосигнали в радиочестотни ленти 174 – 230 MHz и 526.5 – 1606.5 KHz. 

 
 
 
 
 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       (д-р Веселин Божков) 
 

   
                   ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                     (Йолиана Райкова) 
 

 


	КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
	Открива процедура за обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в радиочестотни ленти 174 – 230 MHz и 526.5 – 1606.5 KHz, съгласно Приложението към настоящото решение.
	Съобщение за предстоящите обществени консултации да се публикува в един национален ежедневник, както и на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет.
	Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за откриване на процедурата за обществени консултации, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища.


