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ІV. ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ 

В съответствие с политиката на Европейската общност към либерализирани 
лицензионни режими, с Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за определяне на видовете 
далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и 
регистрация по обща лицензия (обн., ДВ. бр. 2 от 09.01.2004 г.), бяха осигурени 
облекчени условия за извършване на някои далекосъобщителни дейности. Заложен бе 
принципът индивидуални лицензии да се издават за извършване на 
далекосъобщителни дейности, за които е необходимо предоставяне на индивидуално 
определен ограничен ресурс. Индивидуални лицензии се издават и за дейности с 
голямо обществено значение, като към операторите се поставят специфични 
изисквания с цел задоволяване на конкретни потребности - например предоставянето 
на фиксирана гласова телефонна услуга и/или универсална далекосъобщителна 
услуга. 

Постепенното създаване на дългосрочни условия за развитие на конкурентен 
далекосъобщителен сектор започна на 01.01.2003 г. с отпадането на монопола на БТК 
АД върху фиксираната гласова телефонна услуга, предоставянето на услугата “линии 
под наем” и презграничния пренос. Либерализацията на далекосъобщителния пазар 
стана факт с приемането на Наредба № 10 от 29.06.2004 г. за условията и реда за 
взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи (обн., ДВ, бр. 60 от 9.07.2004 г.), 
Наредба № 12 от 05.05.2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални 
лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга (обн., ДВ, бр. 46 от 
28.05.2004 г.) и Наредбата за условията и реда за предоставяне на услугата “линии под 
наем” от 29.01.2004 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2004 г.). 

След влизането в сила на действащия в момента ЗД, през 2004 г. бяха 
приведени в съответствие с него издадените индивидуални лицензии за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна фиксирана телефонна 
мрежа и предоставяне на гласова услуга, в резултат на което бяха издадени 5 
индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена 
фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана гласова 
телефонна услуга и 4 индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществена далекосъобщителна мрежа за предоставяне на услугата достъп до 
гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор. До края на 2004 г. бяха 
издадени и лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена 
фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана гласова 
телефонна услуга на още 6 оператора, а за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна мрежа за предоставяне на услугата достъп до гласова 
телефонна услуга чрез услугата избор на оператор - на още 4 оператора.  

 Бяха издадени индивидуални лицензии за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за предоставяне на 
услугата линии под наем, включително международни линии под наем, на 11 
оператора.  

През изминалата година се проведе тръжна процедура с тайно наддаване за 
издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна подвижна мрежа по стандарт TETRA с национално 
покритие със срок 15 години. Само един от заявилите намерение 9 кандидата подаде 
заявление за участие в търга, в резултат на което бе издадена една индивидуална 
лицензия. 

Във връзка с приетата Стратегия на Минестерския съвет и последвалото й 
изменение за въвеждане на универсални мобилни далекосъобщителни системи UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) в Република България, осигуряващи 
пренос на данни с висока скорост, включително възможности за предоставяне на 
мултимедийни услуги, високоскоростен мобилен достъп до Интернет и др., КРС обяви 
намерение за издаване на три индивидуални лицензии за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт 
UMTS с национално покритие и през 2005 г. предстои провеждането на тръжна 
процедура. 

През 2004 г. КРС обяви и намерение за издаване на индивидуални лицензии, 
чрез състезателна процедура, за осъществяване на далекосъобщения чрез 
далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно разпръскване за 



 98

територията на осем града (Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Пловдив, Русе, Сливен и 
Стара Загора). 

С издаването на Наредба № 7 от 04.10.2004 г. за условията и реда за издаване 
на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на 
далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба 
(обн., ДВ, бр. 93 от 2004 г.) се определиха условията и редът за  лицензиране на 
обществените и обособените мрежи от вида “точка към точка” и на обособените мрежи 
от вида “точка към много точки”. Издадена бе първата индивидуална лицензия за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна мрежа от 
неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” в честотния обхват 3.6 - 3.8 
GHz. 

След постъпили искания за издаване на индивидуални лицензии за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обществени далекосъобщителни мрежи от 
неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” в честотния обхват 3.4 - 3.6 
GHz с национално покритие КРС  извърши проучване на техническите възможности за 
издаване на исканите индивидуални лицензии. В резултат на това Комисията обяви 
намерение за издаване, чрез състезателни процедури, на индивидуални лицензии. В 
обявения срок четиринадесет кандидата депозираха искания за издаване на 
индивидуална лицензия. 

 Спътниковите системи играят все по-важна роля в Глобалната информационна 
инфраструктура. Те могат да осигурят най-бързи, най-лесни и най-икономични 
възможности за включване на отдалечени райони в международното информационно 
общество. 

През 2004 г. продължи лицензирането на нови далекосъобщителни мрежи от 
неподвижната спътникова радиослужба, като към края на годината търговска дейност 
осъществяваха 7 оператора – БТК АД, “ТЕЛЕПОРТ БЪЛГАРИЯ” АД, “ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, “НЕТЕРА” ЕООД, “БУЛСАТКОМ” АД, “ТРАНСАТ” АД, “СИ АЙ ТИ ЕС” 
АД и “ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ООД. Сателитната комуникационна мрежа на ““СИ АЙ ТИ ЕС” 
АД стартира с изграждането на 5 земни станции на територията на страната в София, 
Русе, Бургас и Свиленград от общо предвидените станции във всички 26 областни 
центрове и градове с определен комуникационен интерес. “СИ АЙ ТИ ЕС” АД има за 
цел да изгради независима комуникационна мрежа за пренос на данни, глас и видео с 
предоставяне на обществени услуги, свързани с лесното и удобно за потребителите 
ползване на Интернет, е-mail услуги, видео конференции, дистанционно обучение, 
контрол на процеси, файлови трансфери. “ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ООД изгради обществена 
VSAT мрежа, чието предназначение е да осигури преносна среда за предлаганите от 
фирмата комуникационни услуги от класовете видео, глас и данни, базирани на 
цифрови технологии и стандарти. 

Мрежата на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД  функционира от 2001 г. и е 
изградена от една предавателна наземна фиксирана спътникова станция в района на 
планината Витоша, КРЦ Копитото, която осъществява връзка със спътник BIFROST-2 
на спътниковата организация “Telenor Satellite” AS. Станцията е предназначена да 
разпространява телевизионни и радиопрограми, както и телетекст в цифров формат. 
През 2004 г. операторът предоставяше сателитен пренос на петнадесет телевизионни 
и осем радиопрограми. 

В комплексната лицензия на БТК АД е включена и дейност по осъществяване 
на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижна 
спътникова радиослужба. Платформата за спътников пренос на цифрови ТВ и радио 
програми е дооборудвана с възможност за излъчване на общо 12 телевизионни и 24 
радиопрограми. Повишена е и надеждността на системата с въвеждането на система 
за контрол и управление. Тази услуга е предназначена за националните и регионални 
ефирни и кабелни оператори. 

Действащият ЗД въведе регистрационен режим по отношение на кабелните 
мрежи за разпространение на радио- и телевизионни сигнали и мрежите за пренос на 
данни. Бяха издадени Обща лицензия № 201 за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея и Обща 
лицензия № 217 за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея. След влизането им в сила 
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всичките 1353 издадени индивидуални лицензии за кабелни мрежи и 39 индивидуални 
лицензии за мрежи за данни без използване на номерационен капацитет бяха 
приведени в съответствие със закона, като на операторите бяха издадени служебно 
удостоверения за регистрация по обща лицензия. Забелязва се процес на обхващане 
от страна на кабелните оператори на все по-голям брой малки населени места и на 
нарастване на покритието на услугите, които тези оператори предоставят на 
територията на страната. 

 

Брой регистрирани оператори по Обща лицензия № 201 през 2004 г. по области
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Брой регистрирани оператори по Обща лицензия № 217 по области
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През 2004 г. КРС приведе в съответствие със ЗД всички общи лицензии и 

издаде новите Обща лицензия № 211 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) - за 
краткосрочни събития и Обща лицензия № 220 за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба. 
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1. ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ  
 

1.1. Издадени индивидуални лицензии по ЗД  
 

 
Таблица 9 

Код Осъществяване на далекосъобщения чрез: до 2004 г. 
(брой) 

2004 г.
(брой)

Общо
(брой)

100 Обществена далекосъобщителна мрежа и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги 1 - 1

101 Налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно 
аналогово радиоразпръскване 221* - 221

102 Далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване 1 - 1
106 Далекосъобщителни подвижни мрежи за персонално повикване 8 1 9
107 Далекосъобщителни подвижни TRUNK мрежи 2 - 2
110 Далекосъобщителни подвижни клетъчни мрежи по стандарт GSM 2 1 3

112 Далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова 
радиослужба 50 8 58

113 Далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба - 
радиорелейни линии ** 32 49 81

114 Далекосъобщителни подвижни клетъчни мрежи по стандарт NMT 1 - 1

115 Далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба от вида 
"точка към много точки" - 1 1

116А Обществени фиксирани далекосъобщителни мрежи и предоставяне 
на фиксирана гласова телефонна услуга - 6 11

116Б 
Обществени далекосъобщителни мрежи за предоставяне на 
услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на 
оператор 

- 4 8

117 Обществени далекосъобщителни мрежи за пренос на данни с 
предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - номера 48 - 5

120 Обособени далекосъобщителни подвижни мрежи PMR *** 883 63 946

121 Далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата “линии под 
наем”, включително международни линии под наем - 11 11

122 Далекосъобщителни подвижни мрежа по стандарт TETRA - 1 1

Общо: 1249 145 1394

* В този брой са включени издадените индивидуални лицензии за наземно 
радиоразпръскване на радио- сигнали с национално и местно покритие, както и за 
наземно радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национално и местно 
покритие  

** Общият брой лицензирани участъци, включително допълнени към издадени 
индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез 
далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба - радиорелейни линии, е 
5383, от които 1733 през 2004 г.  

*** Общият брой на предоставените честоти за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни подвижни мрежи PMR в 
издадените лицензии е 4646, като от тях 852 са предоставени през 2004 г. 
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1.2. Издадени лицензии след влизане в сила на Закона за изменение на 
Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 99 от 2003 г.) 
 

       Таблица 10 

Код Дейност 2004 г. 
(брой) 

102 Телевизионно разпръскване с местно покритие 6
104 Радиоразпръскване с местно покритие 84

Общо: 90
 
1.3. Индивидуални лицензии приведени в съответствие с разпоредбите 

на ЗД 
     

Таблица 11 

Код Осъществяване на далекосъобщения чрез: 2004 г.
(брой) 

101 Налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване 44

110 Далекосъобщителни подвижни клетъчни мрежи по стандарт GSM 2
114 Далекосъобщителни подвижни клетъчни мрежи по стандарт NMT 1

116А Обществени фиксирани далекосъобщителни мрежи и предоставяне на фиксирана 
гласова телефонна услуга 5

116Б Обществени далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата достъп до гласова 
телефонна услуга чрез услугата избор на оператор 4

Общо: 56
 
1.4. Изменения, допълнения и прехвърляния на индивидуални 

лицензии по ЗД 
 Таблица12 

Изменения, допълнения и прехвърляния Брой 

До 2004 г. 1561 
2004 г. 217 

Общо: 1778 
 
 
1.5. Анулирани, отнети, прекратени и отменени лицензии по ЗД 

 
         

Таблица 13 

Код Осъществяване на далекосъобщения чрез: до 2004 г. 
(брой) 

2004 
г. 

(брой)
Общо
(брой)

101 Налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно 
аналогово радиоразпръскване 65 - 65

106 Далекосъобщителни подвижни мрежи за персонално повикване 1 1 2

112 Далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова 
радиослужба 5 7 13

113 Далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба - 2 3 5
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радиорелейни линии 

120 Обособени далекосъобщителни подвижни мрежи PMR 44 56 100

Общо: 117 67

 

2. ОБЩИ ЛИЦЕНЗИИ 

 
2.1. Издадени удостоверения за регистрация по обща лицензия по ЗД 

 
         Таблица 14 

№ Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез: 
до 2004 г. 

(брой) 
2004 г.
(брой)

Общо 
(брой)

201 Обществени кабелни далекосъобщителни мрежи за 
разпространение на радио- и телевизионни програми - * 663 663

202 Спътникови мрежи за репортажни цели - SNG 11 1 12
203 Далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB 4 2 6

205 Радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и 
радиостанции на въздухоплавателни обекти 104 47 151

207 Радиосъоръжения от любителската радиослужба 4176 82 4258

212 Обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба 
PMR 9 8 17

215 Обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната 
спътникова радиослужба – VSAT мрежи ** 5 18 23

216 Предоставяне на далекосъобщителна услуга “достъп до 
спътникови системи” - 1 1

217 Обществени далекосъобщителни мрежи за пренос на данни без 
използване на ограничен ресурс - * 184 184

Общо: 4309 1006 5315

* До 2003 г. дейността се осъществява  чрез индивидуална лицензия 
**  Регистрацията обхваща 701 VSAT станции, от които137 през 2004 г. 
 
 
 
2.2. Други издадени документи, свързани с регистрация по обща лицензия по 

ЗД 
 
                  Таблица15 

Вид документ до 2004 г. 
(брой) 

2004 г.
(брой)

Общо
(брой)

Разрешителни за радиолюбителска правоспособност 1305 86 1391
CEPT лицензии 178 11 189
HAREC свидетелства 107 7 114
Приложения към удостоверенията за регистрация по Обща лицензия № 203 1 - 1
Приложения към удостоверенията за регистрация по Обща лицензия № 212 9 7 16
Приложения към удостоверенията за регистрация по Обща лицензия № 215 5 18 23
Разрешителни за корабни радиостанции 291 98 389
Разрешителни за самолетни радиостанции 320 84 404

Общо: 2420 311 2731
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2.3.  Изпити за радиолюбителска правоспособност 
 

       Таблица 16 

Изпити/Изпитани до 2004 г. 
(брой) 

2004 г. 
(брой) 

Общо 
(брой) 

Изпити 33 5 38 
Изпитани лица 1107 64 1171 

 
КРС продължи да поддържа публични регистри с актуална информация по 

издадените индивидуални лицензии и направените изменения и допълнения към тях, 
както и за издадените удостоверения за регистрация по общи лицензии на Интернет 
страницата си www.crc.bg. 
 


