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XI. КОНТРОЛ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

Контролът като необходима обратна връзка за управлението на КРС е структуриран в 
главна дирекция “Контрол на съобщенията”, в чийто състав са включени 6 регионални звена. 
Приоритети в работата на дирекцията са: 

• Чрез средствата на контрола, да следи за прилагането на изискванията на 
специализираните закони – ЗД, ЗПУ и ЗЕДЕП и подзаконовите нормативни актове, при 
изграждане и експлоатиране на съобщителни средства и предоставяне на съобщителни 
услуги; 

• Продължаване на поетапното изграждане и експлоатиране на Националната система за 
мониторинг – мрежа от обслужваеми и дистанционно управляеми станции за контрол на 
ефира, като част от управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди. 

За целта с програмата за закупуване на ДМА и съобразно предоставените капитални 
средства бяха сключени договори по ЗОП с водещи фирми-производители за закупуване на 
специализирано дооборудване: мобилна мониторингова станция, комплектована с пеленгатор, 
стационарни персонални компютри от висок клас, специализирани софтуерни модули, 
изграждане на антенно-фидерни системи с възможност за ротация и други. 

С утвърждаване на правилника за устройството, дейността, организацията на работа и 
структурата на КРС през м. октомври 2002 г. се създаде възможност в дирекцията да се 
обособи звено за контрол в пощенския сектор /ЗПУ/ и организира усвояването на функциите по 
ЗЕДЕП, предоставени на КРС. 

Практически, контролната дейност през годината е насочена към проверки по спазване на 
условията на лицензиите от лицензираните оператори, ограничаване на нарушенията и 
нерегламентираното извършване на далекосъобщителни дейности в следните направления: 

 
1. Радиочестотен спектър – стационарен контрол и мониторинг: 
• Проверка на заетостта на радиочестотния спектър на територията на страната, във 

връзка  с планирането на честотите за трета национална ТВ програма – в  120 
измерителни точки.  

• Проверка на заетостта на радиочестотния спектър на територията на страната, във 
връзка  с планирането смяната на честотите на БНР – І и ІІ национални мрежи за работа 
в честотния диапазон 87.5 – 108 MHz  – в  98 измерителни точки.  

• Проверка на заетостта на честотните канали за PMR в по- големите градове – над 3000 
канала и 100 диапазона. 

• Изследване и анализ на ЕМС на ползвателите на РЧС с радионавигационните 
комплекси на въздушното движение – VOR “Байлово”, VOR “София” и VOR “Калотина”. 

• Извършени са 90 проверки на лицензирани оператори за изграждане, поддържане и 
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно 
покритие за съответствие на утвърдените технически проекти.  

• Извършени са 26 проверки за спазване условията на индивидуалните лицензии за 
изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за 
радиоразпръскване с местно покритие. 

• Наблюдение на РЧС и измервания по 172 сигнала и жалби на граждани и ведомства, с 
цел откриване, локализиране и идентифициране  източниците на смущения и незаконни 
ползватели на РЧС. 

• Постоянен ефирен контрол на параметрите на УКВ ЧМ радиопредавателните станции. 
• Постоянен ефирен контрол на честотните обхвати, ползвани от особено важни 

ведомства – МВР, МО, РВД, МТС и МЗ.  
• Участие в международна мониторингова кампания на работната група PT22 от името на 

PT40 за изследване на каналите в честотния диапазон 3200 – 9900 kHz..  
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2. Инспекторски проверки: 
• Извършени са 269 проверки във връзка с изпълнението на условията на 

индивидуалните лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществени 
кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни 
сигнали; 

• Извършени са 82 проверки във връзка с изпълнението на условията на индивидуалните 
лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени подвижни мрежи – 
PMR; 

• Извършени са 10 проверки на наземни фиксирани спътникови станции за собствени 
нужди. 

• Извършени са 207 проверки свързани с отказ от издаване на индивидуални лицензии; 
• На основание на глава тринадесета от Закона за далекосъобщенията - 

"Административнонаказателни разпоредби" са извършени инспекторски проверки и са 
установени 262  нарушения, за което са връчени 262 акта за установяване на 
административни нарушения /АУАН/; 

• Изискванията на законодателството по отношение на “ефирните” електронни медии 
беше приложено с прекратяването на дейността на 29 местни радиопредавателни 
станции. От тях 13 никога не са имали законово основание да започнат тази дейност. 
Останалите не са спечелили конкурсите, проведени в съответните градове или не е 
продължен срока на издадените лицензии по §14; 

• Прекратена е дейността на 17 телевизионни станции, осъществяващи наземно 
телевизионно радиоразпръскване с местно покритие. От тях 14 също никога не са имали 
законово основание да започнат тази дейност, а на останалите е изтекъл срока на 
лицензиите; 

• През периода са извършени 172 проверки във връзка с жалби и сигнали на граждани и 
организации, касаещи радиосмущения, лошо качество на предлаганите услуги, 
неспазване на условията на лицензиите, както и вредни за здравето излъчвания от 
радиосъоръженията; 

• По искане на МВР, Следствието и Прокуратурата са направени 96 експертизи. 
 
3. Издадени констативни протоколи от проверки и съставени актове за нарушения 

на Закона за далекосъобщенията. 
 
А. Констативни протоколи от проверки на:   
 

Кабелни далекосъобщителни мрежи относно: 
• –        спазване на лицензионните условия – 269 броя; 
• –        отказ от издадена лизензия  – 207 броя; 
• –        качество на програмите   – 4 броя; 
• –        постъпили сигнали – 8 броя; 
• –        незаконно ползване на РРЛ  –10 броя; 
• –        други  – 9 броя. 
УКВ – ЧМ – радиооператори относно: 
• –        спазване на лицензионните условия  – 204 броя; 
• –        съответствие с одобрени работни проекти – 27 броя; 
• –        спиране на радиостанция   – 29 броя; 
• –        незаконно ползване на РРЛ за пренос – 11 броя. 
Други далекосъобщителни мрежи и дейности: 
• –        обособени мобилни мрежи /PMR/  – 82 броя; 
• –        VSAT мрежи – 10 броя; 
• –        ефирни телевизии – 7 броя; 
• –        прекъснати кабели – 57 броя; 
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• –        разпространение на неодобрени крайни устройства – 2 броя; 
• –        жалби – 172 броя. 
  

Б. Актове за нарушения на Закона за далекосъобщенията:   
• –        по §16/1 – 4 броя; 
• –        по §16/3 – 2 броя; 
• –        по чл.127/1 – 39 броя; 
• –        по чл.127/2 – 16 броя; 
• –        по чл.127/3 – 21 броя; 
• –        по чл.127/5 – 1 брой; 
• –        по чл.128/1 – 111 броя; 
• –        по чл.133/1 – 10 броя; 
• –        по чл.133/2 – 1 брой; 
• –        по чл.136 – 57 броя. 
               Общо: – 262 броя. 
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