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УСЛОВИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
1. ПРЕДМЕТ, СРОК И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
1.1. ЛИЦЕНЗИЯТА се издава за осъществяване да далекосъобщения чрез
далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на
къси вълни по система DRM, наричана по-нататък МРЕЖАТА.
1.2. ЛИЦЕНЗИЯТА влиза в сила от датата на издаването й. Срокът на ЛИЦЕНЗИЯТА е до
………
1.3. МРЕЖАТА е предназначена да осъществява излъчване на програма за територията
на……………………………………………..(Република България) и предавания за чужбина със
зони на разпространение …………………………………..
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МРЕЖАТА
2.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен:
2.1.1.
Да
осъществява
далекосъобщителната
дейност
“наземно
цифрово
радиоразпръскване по система DRM” съгласно одобрения работен проект - част “Технология”
(приложение 3) и одобрен план-график за съответния сезон, които трябва да съответстват на
параметрите от приложение 1;
2.1.2. Да използва само радиосъоръжения с оценено съответствие, които са пуснати на
пазара съгласно действащите нормативни актове;
2.1.3. Да използва радиосъоръженията само по предназначението и начина, определени от
производителя;
2.1.4. Да използва само технически изправни радиосъоръжения;
2.1.5. Да изменя техническите характеристики на предавателната станция и антеннофидерните съоръжения, съгласно сезонния план-график за разпределение на честотите;
2.1.6. Да осъществява своята далекосъобщителна дейност съгласно действащите
нормативни актове и свързаните с тях стандарти и технически спецификации, отнасящи се до
предмета на ЛИЦЕНЗИЯТА.
2.1.7. Да излъчва непрекъснато сигнал за идентификация на радиопредавателната станция.
Кодът за идентификация се определя от ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ.
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2.2. Нежелани излъчвания, както и други радиосмущения не трябва да надвишават
пределните стойности, определени в действащите нормативни актове.
2.3. При възникване на смущения в честотните ленти на въздушната радиослужба или на
радиосредствата на МВР, МО и службите за действие при извънредни ситуации,
ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ има право да изменя параметрите на радиопредавателната станция, с цел
отстраняване на тези смущения.
2.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да изгради и използва МРЕЖАТА съгласно
разпоредбите на глава 11 от ЗД.
2.5. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да изгражда и поддържа МРЕЖАТА чрез договор с
подизпълнители. В този случай ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ носи цялата отговорност за действията на
подизпълнителите и по никакъв начин не е освободен от отговорността по изпълнение на
условията на ЛИЦЕНЗИЯТА.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА НАЗЕМНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
3.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да излъчва само програма, утвърдена по съответния
ред съгласно Закона за радиото и телевизията.
3.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да осигури възможност за непрекъснато и качествено
приемане на излъчваната радиопрограма на територията на обслужваната зона за времето
съгласно план-график за съответния сезон.
3.3. Изключения от изискването по т. 3.2 се допускат при повреди, появили се при
извънредни обстоятелства. Отстраняването на повредите и привеждането на МРЕЖАТА в
състояние за нормална работа трябва да се извърши във възможно най-кратък срок, след като
отпаднат причините, предизвикали повредите.
3.4. При излъчване на предавания за чужбина, ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен
предварително да съгласува съдържанието им с Министерството на външните работи на
Република България, като уведоми за това ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ в едноседмичен срок преди
започване на излъчването.
4. ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА
ХОРАТА
4.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ осъществява дейността по ЛИЦЕНЗИЯТА, като гарантира
опазването на околната среда, здравето и безопасността на персонала и на всички други лица,
както при нормални условия на работа, така и при повреди, в съответствие с нормативните
изисквания.
4.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен веднъж в годината да извършва профилактика на
предавателната станция, за която предварително трябва да уведоми ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ и
аудиторията си.
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4.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ задължително уведомява и органите на Министерството на
здравеопазването (регионалната ХЕИ) и осигурява практическо измерване на електромагнитното
поле в околността на предавателните антени, както и в работните помещения.
5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ПРИ КРИЗИ, РЕЖИМ “ВОЕННО
ПОЛОЖЕНИЕ”, РЕЖИМ “ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА” ИЛИ ЗА ДРУГО
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. В случай на необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, при
кризи, режим “военно положение”, режим “положение на война” или при друго извънредно
положение ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен:
5.1.1. Да предоставя възможност и съдейства на компетентните органи за осъществяване
на далекосъобщения чрез МРЕЖАТА, която остава под контрола на лицензираното лице;
5.1.2. Да изпълнява изискванията на компетентните органи за ограничаване използването
на МРЕЖАТА в определено време.
5.1.3. Да предоставя на компетентните органи необходимата информация за
осъществяване на правомощията им.
5.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава безплатно да предоставя МРЕЖАТА на
компетентните органи за съобщения и повиквания при кризи, режим “военно положение”, режим
“положение на война” или при друго извънредно положение.
5.3. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ може да спре действието на ЛИЦЕНЗИЯТА, както и да забрани
използването на радиосъоръжения и радиочестотен спектър за граждански нужди при обявяване
в страната на режим “военно положение” или “положение на война”.
6. ТАКСИ ПО ЛИЦЕНЗИЯТА
6.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ дължи на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ първоначална лицензионна такса
за издаване на ЛИЦЕНЗИЯТА, годишна лицензионна такса за осигуряване на дейностите по
регулиране и годишна такса за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
6.2. Размерът, сроковете и начинът на заплащане на таксите по т. 6.1 се определят в
приложение 2, което е неразделна част от ЛИЦЕНЗИЯТА.
6.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да води отделна аналитична отчетност за приходите си
от дейностите, свързани с предмета на ЛИЦЕНЗИЯТА.
6.4. За закъснения на плащанията на таксите по т. 6.1 се дължат лихви съгласно Закона за
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
ЛИЦЕНЗИЯТА се изменя и допълва при условията на чл. 75 и чл. 76 от ЗД.
8. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
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8.1. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ прекратява и спира ЛИЦЕНЗИЯТА при условията на чл. 77 и чл.
78 от ЗД.
8.2. ЛИЦЕНЗИЯТА се прекратява с изтичането на срока й, съгласно т. 1.2.
9. ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ отнема ЛИЦЕНЗИЯТА при условията на чл. 84 от ЗД.
10. ОГРАНИЧЕНИЯ
10.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ няма право да прехвърля правата по ЛИЦЕНЗИЯТА на трети
лица без изричното съгласие на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ.
10.2. ЛИЦЕНЗИЯТА се прехвърля съгласно разпоредбите на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗД.
Решението на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ може да бъде обжалвано по реда на Закона за Върховния
административен съд.
10.3. Прехвърляне на акции / дялове от капитала на ЛИЦЕНЗИРАНИЯ или приемане на
нови акционери / съдружници, с което се променя контролът върху управлението на
дружеството, може да се извършва само с разрешение на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ.
10.4. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ разрешава прехвърлянето по т. 10.3 съгласно разпоредбите на
чл. 83, ал. 1, 2, 3, 4 и 6 от ЗД. Решението на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ може да бъде обжалвано по реда
на Закона за Върховния административен съд.
10.5. При осъществяване на дейността, предмет на ЛИЦЕНЗИЯТА, ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е
длъжен да не разгласява информация, свързана със сведения, факти или предмети, съставляващи
държавна тайна.
11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ уведомява ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ за всички изменения в съдебната
си регистрация в двуседмичен срок от постановяване на съдебното решение.
11.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ копие от годишния си
счетоводен отчет, заедно с приложения № 1 и 2 към него в срок до 15 дни след официалната му
заверка.
11.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ до 31 януари на следващата
година информация за броя на повредите през изминалата година, кратка характеристика,
срокове и средно време за тяхното отстраняване.
11.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ измервателните протоколи
след проведена профилактика:
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а) за техническите параметри на предавателя;
б) за електромагнитното поле в околността на предавателните антени, както и в работните
помещения.
11.5. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ може да изисква от ЛИЦЕНЗИРАНИЯ и друга информация,
свързана с предмета на ЛИЦЕНЗИЯТА в конкретно определени срокове.
11.6. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ е длъжен да не разпространява получената информация в
случай, че ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е посочил изрично, че тя е търговска тайна.
12. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА И САНКЦИИ
Контролът върху дейността - предмет на ЛИЦЕНЗИЯТА и санкционирането за нарушение
на условията на ЛИЦЕНЗИЯТА се осъществява от ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ в съответствие с глави
седемнадесета и осемнадесета от ЗД.
13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
13.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава в срок до два месеца от издаване на
ЛИЦЕНЗИЯТА да представи за одобряване от ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ работен проект – част
„Технология” на предавателната станция, при строго спазване на посочените в приложение 1
параметри.
13.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава в срок от един месец преди да влезе в сила
съответният план-график да представи на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ за одобряване и съгласуване
сезонното разпределение на честотите.
13.3. План-графикът трябва да бъде изработен и координиран в съответствие с
изискванията на чл. 12 от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.
13.4. Всяко несъответствие между параметрите на излъчващата предавателна станция,
работния проект и съответния сезонен план-график се счита за нарушение на лицензионни
условия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПАРАМЕТРИ НА МРЕЖАТА
1. При осъществяване на далекосъобщителната дейност по ЛИЦЕНЗИЯТА,
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ използва технология - цифрово наземно радиоразпръсквaне по система
DRM, съгласно БДС ES 201 980 и разпоредбите на чл. 12 от Радиорегламента на Международния
съюз по далекосъобщения.
2. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ограничен ресурс - честоти на
носещия сигнал на звука, предмет на сезонно международно координиране:
- до 10 честоти в честотни ленти, съгласно Националния честотен план, както следва:
5900 – 6200 kHz;
9400 – 9900 kHz;
13570 – 13870 kHz;
17480 – 17900 kHz;
21450 – 21850 kHz;

7200 – 7450 kHz;
11600 – 12100 kHz;
15100 – 15800 kHz;
18900 – 19020 kHz;
25670 – 26100 kHz.

3. ЛИЦЕНЗИРАЩИЯТ дава право на ЛИЦЕНЗИРАНИЯ да използва в МРЕЖАТА
радиопредавателна станция, която включва радиопредаватели и антенно-фидерни системи на
територията на обекта.
Радиопредавателната станция има следното местоположение и основни параметри:
а)

адрес:

…………………

б)

географски координати:
– северна ширина:
– източна дължина:

………...
…………

в)

надморска височина на кота терен:

………. m

г)

код за идентификация:

……….

д)

означение на излъчването:

X7EWX

е)

тип на модулацията:

COFDM - многочестотна, квадратурна
многократна модулация

ж)

кодиране на звуковия сигнал

MPEG - 4

з)

ширина на честотната лента - BN

4.5/5 kHz; 9/10 kHz; 18/20 kHz

и)

допустима ширина на лентата на ниво – 40 dB

1.2 BN

к)

допустима ширина на лентата на ниво – 60 dB

3.5 BN

л)

шумозащитеност (A; B; C; D)

не по-малко от 10 dB

м)

горна гранична честота на звуковия сигнал (-3dB) - Ωmax

не по-малко от 5 kHz; 10 kHz

н)

долна гранична честота на звуковия сигнал (-3dB) - Ωmin

не повече от 30 Hz

о)

неравномерност в честотната лента от 100 Hz до 0.7 Ωmax по-малко или равно на 0.5 dB

п)

максимално ниво на клирфактор

0.5 %

р)

максимална мощност на изхода на предавателя:

до ……… kW

с)

oтносително ниво на затихване на извънлентовите
излъчвания на изхода на предавателя:

≥ 12 dB/Okt до стойност – 60 dbc

т)

минимално подтискане на хармонични излъчвания на

≥ 55 dB

Комисия за регулиране на съобщенията

-6-

Лицензия № 102 – ..….... / ...……....... г.

“............................” ...........
изхода на предавателя:
у)

максимална ефективно излъчена мощност:

изменя се в зависимост от антенната
система, съгласно сезонното разписание

ф)

вид на антенната система:

насочена в хоризонтална или вертикална
равнина

х)

диаграма на насочено действие на антенната система:

съгласно сезонното разписание

ц)

поляризация:

хоризонтална или вертикална, според
района на обслужване

ч)

медианна стойност на интензитета на електромагнитното
поле в зоната на обслужване:
по-голяма от 26 dB (µV / m)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАЗМЕР, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
НА ТАКСИТЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯТА
1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ дължи на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ първоначална лицензионна такса за
издаване на ЛИЦЕНЗИЯТА, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 6 от Тарифата за таксите, които се събират от
КРС по Закона за далекосъобщенията (Тарифата), приета с ПМС № 71/07.04.2004 г. (Обн., ДВ,
бр. 31 от 2004 г. ., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 2004 г., изм. ДВ., бр.61 от 2005 г., изм. и доп. ДВ., бр.
86 от 2005 г., изм. и доп. ДВ., бр. 90 от 2006 г.) в размер на …………… лв.
2. Tаксата по т. 1 се заплаща при издаване на ЛИЦЕНЗИЯТА, съгласно чл. 15, ал.1 от
Тарифата.
3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ дължи на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ годишна лицензионна такса за
осигуряване на дейностите по регулиране като процент от годишните брутни приходи от
лицензираната дейност без данък върху добавената стойност съгласно чл. 6, ал. 1 и 3 от
Тарифата.
4. Таксата по т. 3 се заплаща на тримесечни вноски до 15-то число на месеца, следващ
тримесечието, съгласно чл. 16, ал. 1 от Тарифата. Вноската за четвъртото тримесечие е
изравнителна и се заплаща съгласно чл. 16, ал. 2 от Тарифата.
5. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ дължи на ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ годишна такса за ползване на
ограничен ресурс от радиочестотния спектър, съгласно чл. 7, ал. 2 от Тарифата в размер на
…………. лв. годишно.
6. Tаксата по т. 5 се заплаща на четири равни вноски до края на месеца, предхождащ
тримесечието, съгласно чл. 17, ал.1 от Тарифата.
7. Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30
001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, гр. София, ул. “Александър
Батенберг” № 1. При заплащане на таксите се посочва номерът на лицензията и точката от
настоящото приложение, по която е извършено плащането.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧАСТ “ТЕХНОЛОГИЯ”
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