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През 2001 г. към ДКД заработи нова, модерна измервателна апаратура 
за контрол на честотния спектър (мобилна мониторингова лаборатория и 
осем мониторингови  измервателни приемника, анализатори на спектри, 
апаратура за контрол на електромагнитно облъчване, за контрол на 
КДМ, за контрол на девиацията на УКВ ЧМ радиопредаватели и др), с 
която да бъдат дооборудвани  регионалните  станции и да се разшири 
контролът на честотния спектър върху по-голяма част от територията на 
страната. Експериментира се въвеждането на система за дистанционно 
наблюдение на необслужваеми мониторингови станции, за да се 
увеличи  оперативността и се създаде възможност за непрекъснат 
контрол и откриване и локализиране на смущения в ефира.  
1.  КОНТРОЛ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР 

• Проверка на заетостта на радиочестотния спектър преди 
планирането на честотите за населените места, за които са 
обявени конкурси: 

-  за местно радиоразпръскване за десет големи града; 
-  за местно  радиоразпръскване за 33 по-малки града; 
-  за местно телевизионно разпръскване /ефирно/ за десет града. 

• Проверка на заетостта на честотните канали за PMR-мрежи 
за по-големите градове на страната � над 3000  канала. 

• Проверка на лицензирани УКВ ЧМ радиопредаватели за 
местно радиоразпръскване  за съответствие с одобрени 
технически проекти � общо 50, като осем не са 
удовлетворили изискванията. 

• Измерване и оценка на трансграничните смущения в радио 
обхвата 87-108 MHz и телевизионните обхвати  в 
крайграничните райони на страната. 

• Изследване на зоните на обслужване на местните УКВ ЧМ 
радиопредаватели в районите на София и Варна. 

• Непрекъснат ефирен контрол на параметрите  на УКВ ЧМ 
радиопредавателите от всички регионални станции, за да 
не се допусне повишаване на девиацията, мощността и 
заетата лента над зададените в лицензиите. В резултат са 
намалели значително взаимните смущения и смущенията в 
други честотни обхвати. 

• Непрекъснат ефирен контрол на честотния обхват 108-139  
MHz за наличие на смущения в честотните канали на РВД в 
районите на летищата в София и Варна. Най-честите 
смущения са от УКВ ЧМ радиопредаватели и от 
радиотелефонни удължители.  

• Проверки на честотните канали на таксиметрови служби, 
охранители и други PMR-мрежи по жалби за смущения в 
работните честотни канали. 



• Участие в международна мониторингова кампания на 
честотите на морските подвижни служби в обхвата от 4 до 
10 MНz, включително и  честотите за бедствия и сигурност.  

• Проверка на новия мобилен оператор ГлоБул във връзка с 
изпълнение на лицензионните изисквания  за териториално 
покритие на страната. 

2.  КОНТРОЛ НА КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ МРЕЖИ 
• Проверка на лицензирани кабелни далекосъобщителни 
мрежи за спазване на условията на лицензията: за 
използване на забранени канали, предаване на 
нелицензирани ТВ програми, качество на предаваните 
програми и по техническите параметри на мрежата. 

• Проверки на кабелни далекосъобщителни мрежи за отказ от 
издаване на лицензия. 

• Проверки на кабелни далекосъобщителни мрежи по жалби и 
сигнали за лошо качество на програмите и за 
разпространение на нелицензирани български ТВ програми. 

• Проверка на кабелни далекосъобщителни мрежи и 
санкциониране за  ползване на РРЛ за пренос на програми, 
за административни нарушения (прехвърляне на 
собственост, неплатени такси и др.) и  за проблеми по 
взаимни свързвания. 

В резултат на почти завършилото лицензиране на мрежите и на 
проверките са намалели нарушенията по разпространението на 
нелицензирани ТВ програми и нарушенията на авторските права. Но се 
увеличиха сигналите за нелоялна конкуренция, взаимно  увреждане на 
мрежите и др. 
Извършени са и много проверки по разпространението на неодобрени 
крайни устройства. Решаването на този проблем обаче изисква 
съвместните усилия  и на митническите служби и МВР за спиране на 
вноса и разпространението на крайни устройства и излъчващи 
радиосъоръжения, който внасят смущения в ефира.   
3.   Издадени констативни протоколи от проверки и актове за 
констатирани нарушения за 2001 г. 

• Констативни протоколи за проверки на кабелни 
далекосъобщителни мрежи � общо 516, в това число: 

-    за проверки за спазване на лицензионни условия � 282 
-    за отказ от издаване на лицензия � 123 
-    за качество на програмите  - 4 
-    за проверки по сигнали  - 7 
-    за проверки по чл.127/1 от ЗД � 1 
-    за проверки по чл.128/1 � 6 



-    за ползване на РРЛ � 4 
-    за проверки по жалби  - 87 
-    за  други проверки � 9 

•  Констативни протоколи за проверки на УКВ ЧМ 
радиоператори   � общо 258, в това число: 

-   проверки за съответствие с одобрени работни проекти � 50 
-   продължаване на срока на лицензията � 53 
-   пускане на радиостанция в действие � 5 
-   спиране на радиостанция � 7 
-   ползване на РРЛ за пренос на програма - 7 
-   за измерване на параметри  - 4 
-   проверки по жалби и сигнали � 94 
-   за други проверки � 38 

• Констативни протоколи за проверки на мрежи и други 
оператори  � общо 125, в това число: 

-   за проверки на ефирни телевизии � 9 
-   проверки на РРЛ за цифрова телевизия - 2 
-   за проверки на PMR мрежи � 15 
-   проверки на VSAТ мрежи - 12 
-   проверки на мрежи за персонално повикване � 2 
-   проверки по ОЛ210 - 1 
-   за обезпокоителни обаждания � 16 
-   за прекъснати кабели � 17 
-   за интернет връзка � 1 
-   за разпространение на неодобрени крайни устройства � 16 
-   за мрежи за персонално повикване � 2 
-   за жалби за телефонни услуги, крайни устройства и др. � 34 

• Актове за констатирани нарушения  на ЗД: 
Таблица 23 

№ Вид Брой 
Издадени 
НП по 
актовете 

Издадени 
резолюции 

1. Общи/чл.133,134 и136/ 78 22 30 
2. По чл.127/1 от ЗД  18 1 1 
3.  По чл.127/2 от ЗД 10 4 - 
4. По чл.127/3 от ЗД 23 20 - 



5. По 128/1 от ЗД 55 9 22 
6. По §16/1 от ПЗР на ЗД 20 6 2 
7. По §16/3 от ПЗР на ЗД 24 14 - 
  Общо 227 76 55 

         
  4.  Получени и разгледани жалби  
 През 2001 г. в ДКД са постъпили общо 242 жалби на граждани и 
оператори, разпределени по видове, както следва: 
-   от и срещу КДМ � 82 
-   за различни смущения � 81 
-   за телефонни проблеми � 41 
-   за качество на радио и ТВ програми � 19 
-   за вредни електромагнитни облъчвания � 13 
-   за Интернет мрежи � 3 
-   други � 3 
Около 20% от жалбите са неоснователни. 
На всички жалби е отговорено в срок. 
    


