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През 2001 г. продължи работата по издаване, изменение, допълване, 
спиране и прекратяване на индивидуалните лицензии.  Започна и по-
активен процес на допълнение и изменениe на издадени лицензии по 
искане на операторите. Трябваше да се изменят 939 индивидуални 
лицензии, за да се приведат те в съотвествие с  публикуваните 
изменения на ЗД и Тарифата за таксите, които се събират от ДКД. Това 
наложи да се преработят издадените лицензии до датата, в която беше 
публикувана тарифата през февруари 2001 г. и да се издадат нови 
заповеди по актуалната тарифа. Извършено бе и планирането на 
мобилните мрежи PMR - бяха направени 3200 честотни назначения за 
тези мрежи. 
В ДКД постоянно се генерира оперативна информация за 
освобождаването на съответния честотен ресурс, промяната по 
технология на вида на лицензирането и преминаването на някои от 
режимите за лицензиране към регистрационен или свободен.  
Бяха създадени тръжни книжа за следните типове лицензии: 
1. индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обществена мобилна цифрова радиомрежа trunk по системата tetra глас 
и данни за граждански нужди с национално покритие и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез нея. 
2. индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за цифрово наземно 
телевизионно радиоразпръскване с местно покритие за региона на 
София и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея; 
3. издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и 
използване на телевизионна мрежа MVDS � 40 GHz, аналогова и 
цифрова с местно покритие и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея.  
Продължи процесът на създаване и усъвършенстване на помощните 
документи, необходими при издаването на лицензии и регистрацията по 
общи лицензии: заявления, декларации, технически приложения за 
съответните дейности, изисквания за технически проекти и др. 
През годината бяха проведени следните конкурси и търгове: 

• Конкурс за  издаване на индивидуални лицензии за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
радиоразпръскване с местно покритие за София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Благоевград. 

• Конкурс за  издаване на индивидуални лицензии за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
радиоразпръскване с местно покритие за Видин, Враца, Добрич, 
Кърджали, Кюстендил, Плевен, Сливен, Смолян, Шумен и Хасково. 

• Предложение до МС, с предварително подготвени конкурсни книжа и 
проект за индивидуална лицензия, за обявяване на неприсъствен 
конкурс за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
телевизионно разпръскване с местно покритие за Враца, Велинград, 



Ловеч, Казанлък, Монтана, Пазарджик, Силистра, Сливен, Смолян и 
Стара Загора. С решение № 575 на Министерски съвет от 11.07.2001 г. 
бяха обявени 10 конкурса, които не са довършени поради одобрения от 
Народното събрание ЗИД на ЗРТ(обн., ДВ, бр. 96 от 2001г.) и 
отпадналите правомощия на ДКД. 

• Публичен търг с тайно наддаване за  издаване на 
индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на 
обществена далекосъобщителна мрежа за цифрово наземно 
телевизионно радиоразпръскване на територията на София и 
предоставяне на услуги чрез нея за срок от 12 години. 
 
1. ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ  
Броят и типът на издадените индивидуални лицензии са посочени в 
таблиците по-долу: 
1.1.  Издадени индивидуални лицензии по ЗД                                                

                                                                                         Таблица 15 

Код Дейност 1999 г. 2000 г. 2001 г. Общо: 

100 
Лицензии за повече от 
една дейност /БТК, 
Посолство на Франция/ 

2 - - 2 

101 
Телевизионно 
разпръскване с 
национално покритие 

- 2 1 3 

102 
Телевизионно 
разпръскване с местно 
покритие 

- 12 1 13 

103 Радиоразпръскване с 
национално покритие -   2 2 

104 Радиоразпръскване с 
местно покритие - 54 148 202 

105 

Кабелни 
далекосъобщителни 
мрежи за разпространение 
на радио- и телевизионни 
сигнали 

- 593 492 1085 

106 
Далекосъобщителни 
мрежи за персонално 
повикване 

- 3 4 7 

107 Далекосъобщителни 
подвижни TRUNK мрежи - 2 - 2 



109 
Обществени 
далекосъобщителни VSAT 
мрежи  

- 1 3 4 

110 
Далекосъобщителни 
подвижни клетъчни мрежи 
по стандарт NMT, GSM 

- - 3 3 

112 
Далекосъобщителни 
земни неподвижни 
спътникови мрежи 

5 15 12 32 

113 
Далекосъобщителни 
неподвижни радиорелейни 
мрежи * 

1 1 11 13 

117 

Обществени 
далекосъобщителни 
мрежи за предаване на 
данни 

1 1 2 4 

119 

Инсталиране и 
експлоатация на системи 
от телефонни апарати за 
обществено ползване 

2 - - 2 

120 
Обособени 
далекосъобщителни 
подвижни мрежи PMR ** 

4 43 454 501 

500 

Лицензии, издадени въз 
основа на международни 
договори и споразумения, 
по които България е 
страна, както и други 
актове от които произтичат 
задължения за България 

- - 1 1 

Общо: 15 727 1134 1876 
* Общият брой участъци, включени в издадените лицензии за 
далекосъобщителни неподвижни радиорелейни линии, е 2254 
** Общият брой на предоставените честоти за обособени 
далекосъобщителни подвижни мрежи PMR в издадените лицензии е 
2169 
 
 
 
 
1.2.   Изменения на индивидуални лицензии по ЗД        

              Таблица 16 



Изменения,  Допълнения  и  Прехвърляния Брой 

2000 г. 104 
2001 г. 879 

Общо: 983 
 
     
1.3.   Анулирани, отнети, прекратени и отменени 
лицензии по ЗД 

 Таблица 17 
Код Дейност Брой  

101 Телевизионно разпръскване с 
национално покритие 1 

104 Радиоразпръскване с местно покритие 8 

105 
Кабелни далекосъобщителни мрежи за 

разпространение на радио- и 
телевизионни сигнали 

20 

112 Далекосъобщителни земни 
неподвижни спътникови мрежи 1 

117 Обществени далекосъобщителни 
мрежи за предаване на данни 1 

120 Обособени далекосъобщителни 
подвижни мрежи PMR 18 

Общо: 49 
 
 
1.4. Издадени индивидуални лицензии по ЗРТ -  262  броя . 
 
 
2. ОБЩИ ЛИЦЕНЗИИ 
 
2.1. Издадени удостоверения за регистрация по обща лицензия 

 Таблица 18  
 

Код Дейност 2000 г. 2001 г. Общо: 
 

202 Спътникови терминали за репортажни цели - 3 3  
203 Репортажни радиорелейни линии 1 2 3  



205 Корабни и самолетни радиостанции 35 20 55  
206* Мрежи и устройства, използващи ISM честотни обхвати 9 8 17  
207 Радиолюбители 2562 1403 3965  
208* КВ станции СВ 27 MHz 190 3 193  

210* Инсталиране и експлоатация на телефонни апарати за 
обществено ползване 2 - 2  

Общо: 2799 1439 4238  
* дейността е преминала на свободен режим от 22.05.2001 г. 

Към издадените разрешителни за обща лицензия са изработени 1510 заповеди за 
такси.    
 

 

2.2.   Други издадени документи, свързани с общите лицензии 
Таблица 19 

 

 
Дейност 1999 г. 2000 г. 2001 г. Общо: 

 
Разрешителни за радиолюбителска 
правоспособност 

645 304 202 1151  

CEPT лицензии - 83 67 150  
HAREC свидетелства - 51 33 84  
Приложение към обща лицензия 203 - - 3 3  
Приложение към обща лицензия 208 - 201 3 204  
Разрешителни за корабни радиостанции 52 55 60 167  
Разрешителни за самолетни радиостанции 46 147 41 234  

Общо: 743 841 409 1993  
            
            
 
           2.3. Изпити за радиолюбителска правоспособност:  

 

  1998 г. - 5 изпита - 309 изпитани          
  1999 г. - 6 изпита - 397 изпитани          
  2000 г. - 9 изпита - 220 изпитани          
  2001 г. - 5 изпита -   53 изпитани          
           Общо:                   979 изпитани           

През годината бяха изработени нови листовки за изпитите на  
радиолюбителите. 



ДКД поддържа в Интернет регистри с актуална информация по 
издадените лицензии и по направените изменения и допълнения, както и 
за регистрираните по общи лицензии.  
 
2.4. По съвместната работа с Националния съвет за радио и 
телевизия (НСРТ): 
• Проверка за пропуски и недостатъци на документите, подадени във 
връзка с процедурата за издаване на лицензии по реда на ЗРТ за 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново,  Стара Загора, Русе и 
Благоевград. Изготвени бяха писма за отстраняването на съответните 
пропуски и след това всички пакети с документи бяха изпратени под опис 
за разглеждане от НСРТ. След като НСРТ се произнесе с решение по 
подадените заявления, беше внесено предложение в МС и след 
одобрение бяха изготвени решения на ДКД и издадени документи на 
юридическите лица, получили програмни лицензии. 

• Проверка за пропуски и недостатъци на документите, подадени във 
връзка с процедурата за издаване на лицензии по реда на ЗРТ за Видин, 
Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Плевен, Сливен, Смолян, Шумен 
и Хасково. Последва процедурата, описана по-горе. 

• Същото се отнася и за документите, подадени във връзка с 
процедурата за издаване на лицензии по реда на ЗРТ за 
разпространение на програми по кабелен път. 

• Изготвено е писмо до СЕМ, наследил НСРТ, с молба за среща, на 
която да се уточни как да бъдат предадени необходимите документи и 
лицензионният архив на ДКД. 
 


