Р Е Ш Е Н И Е № 248
11 декември 2012 г.

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 11.12.2012 г., разгледа
писмо от Комисията за регулиране на съобщенията с вх. № 10-00-50/ 30.11.2012 г., както и
писмо от БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО с вх. № 10-00-50/ 05.12.2012 г.
С писмото КРС препраща заявления с вх. № № 18-00-129/ 30.10.2012 г., 18-00-109/
11.09.2012 г. и 18-00-105/ 30.08.2012 г. за изменение и допълнение на притежаваното от
БНР разрешение № 00761/ 21.07.2008 г. за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на
територията на Република България.
Измененията и допълненията са свързани с:
• допълнение на радиопредавателна станция от УКВ-ЧМ обхвата за програма
“Хоризонт” на обект ТВРС “Елисейна” с. Габровица, общ. Своге /заявление с вх. № 18-00109 от 11.09.2012 г./.
• допълнение на радиопредавателната станция от средновълновия обхват за програма
“Хоризонт” на обект РПС “Видин” /заявление с вх. № 18-00-105 от 30.08.2012 г./.
• изменение на радиопредавателни станции за град Смолян за програма “РАДИО
ПЛОВДИВ” и за град Добрич за програма “РАДИО ВАРНА” (промяна на антеннофидерните системи, като поляризацията им се изменя от хоризонтална на вертикална и на
максимално ефективно излъчените мощности);
• допълване на нови обекти – радиопредавателни станции за програма “ХОРИЗОНТ”
за обект ТВРС “Бабяшка чука” с. Бабяк, за обект ТВРС “Долна Вереница” с. Долна
Вереница, за обект ТВРС “Гъмзово” с. Гъмзово и за обект ТВРС “Курутман” и
радиопредавателни станции за програма “ХРИСТО БОТЕВ” за обкт ТВРС “Старово”
Джебел, за обект ТВРС “Копривщица” град Копривщица и за обкет ТВРС “Девин” град
Девин.
Съветът за електронни медии, като разгледа постъпилите документи и като взе
предвид, че съгласно разпоредбата на чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения,
разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се изменят и
допълват след решение на СЕМ, намира, че не са налице пречки да даде съгласие за
изменение и допълнение на посоченото по-горе разрешение.
Предвид изложеното и на основание чл.32, ал.1, т.18 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, СЪВЕТЪТ ЗА
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Р Е Ш И:
Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите
на Закона за електронните съобщения, да ИЗМЕНИ и ДОПЪЛНИ разрешение № 00761/
21.07.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа

за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република България, издадено
на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343, както следва:
1. Изменят се редове № 23 и № 70 и се допълват редове № № 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154 и 155 в Таблица 1 “Технически параметри на електронните съобщителни мрежи
от обхвата на ултракъси вълни – честотна лента 87.5 – 108.0 MHz” от Приложение 1
„Технически параметри на електронните съобщителни мрежи”, съгласно приложението,
неразделна част от настоящето решение.
2. Допълва се ред № хх в Таблица 2 “Технически параметри на електронните
съобщителни мрежи от обхвата на дълги и средни вълни – честотни ленти 148.5 – 283.5
kHz и 526.5 – 1606.5 kHz” от Приложение 2 „Технически параметри на електронната
съобщителна мрежа”, съгласно приложението, неразделна част от настоящето решение.
3. Изменя Приложението за “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
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