
ПОЗИЦИЯ  

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАГЛУШИТЕЛИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Заглушителите представляват радиосъоръжения по смисъла на Закона за електронните 

съобщения (ЗЕС). Предназначението на заглушителите е излъчване на радиосигнали с цел 

блокиране на работата на други радиосъоръжения, ползващи същите радиочестотни ленти.  

Съгласно чл. 264 от ЗЕС радиосъоръженията1 се пускат в действие и се използват, когато 

са правилно инсталирани, поддържани и използвани по предназначение и отговарят на 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 

В съответствие с чл. 3 от ЗТИП продукти, за които са определени съществени изисквания, 

се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на тези изисквания. 

Съществените изисквания към радиосъоръженията се определят с Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения (Наредбата, издадена на основание 

на чл. 7 от ЗТИП). 

Съгласно чл. 5 от Наредбата радиосъоръженията се пускат в действие и се използват на 

територията на Република България само когато, при правилно монтиране, поддържане и 

използване по предназначение, съответстват на изискванията на Наредбата и когато е 

приложимо, на допълнителни изисквания2, определени съгласно ЗЕС. 

Разпоредбата на чл. 7 от Наредбата указва, че радиосъоръженията трябва да отговарят на 

съществените изисквания, определени в глава ІІ от същата. 

Следва също така да се посочи разпоредбата на чл. 11 от тази Наредба, съгласно която 

радиосъоръженията се конструират по такъв начин, че да използват ефективно радиочестотния 

спектър и същевременно да подпомагат неговото ефикасно използване, за да се избегнат вредни 

радиосмущения. Излъчването на радиосигнали с цел блокиране на радиосигналите на други 

радиосъоръжения (каквото е действието на заглушителите) представлява вредно 

радиосмущение. Предвид изложеното заглушителите не могат да бъдат проектирани и 

конструирани така, че да отговарят на съществените изисквания по глава ІІ от Наредбата, 

респективно да бъдат с оценено съответствие и да бъдат пуснати на пазара и/или в действие в 

съответствие с разпоредбите на ЗТИП. 

Съгласно чл. 267, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗЕС на територията на Република България не могат 

да се пускат в действие и да се използват радиосъоръжения чиито технически характеристики не 

отговарят на изискванията на правилата по чл. 66а, ал. 33 от ЗЕС и чиито технически 

характеристики не отговарят на тези, определени в издадените разрешения за ползване на 

радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита със съответния радиочестотен 

спектър. Техническите характеристики на заглушителите не отговарят на изискванията на 

правилата по чл. 66а, ал. 3 от ЗЕС. 

Предвид всичко изложено заглушителите не могат да бъдат използвани на територията на 

Република България защото: 

1. не могат да бъдат с оценено съответствие и да бъдат пускани в действие; 

2. няма определени условия за тяхното използване; 

3. причиняват вредни радиосмущения на други електронни съобщителни мрежи. 

 

Използването на заглушители на територията на страната е незаконно и съгласно ЗЕС се 

носи административнонаказателна отговорност, а нарушителите подлежат на санкции. 

                                                 
1
 „Радиосъоръжение“ е електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или приема 

радиовълни с цел радиокомуникация и/или радиоопределяне, или електрически или електронен продукт, който 

трябва да е докомплектуван с принадлежност, като например антена, така че да излъчва и/или да приема радиовълни 

за целите на радиокомуникация и/или радиоопределяне 
2 Допълнителните изисквания са условията за използване на радиочестотния спектър, които се определят в 

съответните подзаконови актове 
3 Правила за свободно използване на радиочестотния спектър и Правила за използване на радиочестотния спектър 

за електронни съобщителни мрежи от различните видове радиослужби след регистрация или след издаване на 

разрешение 


