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VІІІ.  КОНТРОЛ 
 

През 2000 г. продължи доизграждането и укрепването на 
контролните органи на ДКД. След период на обучаване на персонала, от 
средата на годината четирите нови регионални контролни станции в 
Бургас, Пловдив, Благоевград и Враца започнаха самостоятелна работа 
по контрола на далекосъобщителните оператори в своите региони. 
 
 

1. КОНТРОЛ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР 
 

Постоянен контрол на радиочестотния спектър се извършваше в 
София и Варна, където ДКД разполага със стационарни станции за 
мониторинг. Поради все още ограничените технически възможности на 
Комисията, в останалите градове на страната контролът се извършваше 
периодично и главно по сигнали и оплаквания. 
 
  През годината бяха закупени една подвижна станция за 
мониторинг и четири специализирани контролни приемника. Така броят 
на подвижните станции се удвои. Ще бъде обновена апаратурата и в 
други три контролни автомобила.  
 

За цялостна национална система за мониторинг, която да 
контролира спектъра на територията на България, е необходимо през 
следващите няколко години да бъдат изградени поне още две 
стационарни станции за мониторинг в градовете със засилен 
комуникационен трафик (Пловдив и Бургас) и да се увеличи броят на 
мобилните мониторингови станции. 
 

През 2000 г. бяха извършени систематични измервания за 
заетостта на честотния спектър в обхватите на УКВ ЧМ 
радиоразпръскване и заетостта на телевизионните канали във всички 
областни градове и в граничните градове по западната и източната 
граници на страната. Проверени бяха нивата на сигналите на местните и 
отдалечените радио- и ТВ предаватели и нивата на трансграничните 
смущения. 
 

Резултатите от тези измервания показват наличие на свободни 
честоти и телевизионни канали.Това се взема пред вид при 
предоставяне на честотен спектър в съответните градове или райони. 
 

Плановите проверки на УКВ ЧМ предавателите доведоха до силно 
снижаване на нарушенията, липсата на взаимни оплаквания от 
операторите и по-качествен сигнал. 

  
Контролират се честотните обхвати на въздушното движение и на 

мобилните мрежи, като се следи дали лицензираните оператори спазват 
лицензионните условия. Отстраняват се нарушенията от страна на 
нелицензираните оператори. 
 



 
2. КОНТРОЛ НА ПРЕНОСА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ 
ПРОГРАМИ 

 
През годината ДКД започна работа за изясняване на преноса на 

радио- и телевизионни програми в страната с използването на 
радиорелейни линии, включително и за спазване монопола на БТК ЕАД. 
Още първите проверки показаха  нарушения в тази област и 
приключването на проверките на кабелните оператори за преноса 
остава една от важните задачи за 2001 г. Набелязани са и мерки за 
привеждане на лицензиите на всички радио- и кабелни оператори по 
отношение на преноса на програми по радиорелейни линии с 
изискванията на §10 и §11 от ПЗР на ЗД. 
 

В изпълнение на изискванията на Глава тринадесета на ЗД 
инспекторски проверки за контрол и санкциониране на нарушителите са 
извършени на всички оператори и физически лица, за които е имало 
сигнали за нарушения, в резултат на което са връчени 78 акта за 
административни нарушения и са издадени 64 наказателни 
постановления. 

 
 

3. КОНТРОЛ НА ПАЗАРА НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ 
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА 

 
Едно от най-масовите нарушения на ЗД е предлагането и 

ползването на неодобрени крайни устройства и радиосъоръжения. За 
решаването на този проблем Комисията извърши следното: 
 

• на много вносители и разпространители на крайни 
устройства в страната са връчени предупредителни писма с 
разясняване на постановките на ЗД; 

• извършени са множество внезапни проверки на фирми и 
магазини и са описани и иззети неодобрени крайни 
устройства, връчени са актове за административни 
нарушения и са издадени наказателни постановления. 

 
При тези акции на практика беше проверено взаимодействието на 

контролните органи на ДКД с регионалните служби на МВР в 
съответствие с Инструкцията за взаимодействие с МВР, МО, 
Министерството на финансите (МФ) и МТС за контрол на 
далекосъобщенията. Има много съвместни проверки по инициатива и на 
двете страни и резултатите са добри. 
 

По искане на МВР са извършени и значителен брой експертизи на 
конфискувани от техните органи радиосъоръжения и декодиращи карти 
за спътникови програми. 
 

Въпреки всичко казано до тук, ДКД преценява, че успехите в 
контрола на крайни устройства и съоръжения не са големи. Необходимо 



е участието и на други държавни органи, за да спре вносът на подобни 
устройства и да се ограничи предлагането им в страната. 
 

4. ПРОВЕРКИ ПО ЖАЛБИ 
 

През 2000 г. ДКД е извършила проверки и е предприела мерки по 
175 жалби за смущения в ефира, за вредни за здравето излъчвания от 
предавателни радиосъоръжения, за взаимни смущения между 
разположени върху една площадка радиосъоръжения, за нелицензирани 
кабелни оператори или за лошо качество на разпространявани по кабел 
програми, както и за технически проблеми с телефонните абонатни 
постове. 
 

В редица случаи жалбите са свързани с извършване на 
нелицензирана дейност, съпроводена обикновено с нерегламентирано 
използване на радиочестоти. Понякога при проверките са констатирани 
злоумишлени действия между конкуриращи се фирми, като например 
преднамерено излъчване на радиосмущения или прекъсване на кабелна 
мрежа. Във всички случаи, когато са констатирани нарушения на ЗД, от 
страна на ДКД са взети мерки за отстраняване на смущенията и 
прекратяване на незаконните действия.  
 
 


