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V.   ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ 
 
 
          През 2000 г.  ДКД  стартира процеса на  лицензирането. 
Издадени  бяха  727 индивидуални лицензии  и 2799 удостоверения 
за регистрация по общи лицензии. Проведени бяха  конкурси и  търг 
за далекосъобщителни оператори.   Също през 2000 г. ДКД  започна 
да прилага §14 от ПЗР на   ЗД  за лицензиите, издадени от КПД 
преди влизането в сила на ЗД.  В същото време продължи работата 
по изграждането,  усъвършенстването и  хармонизирането на 
нормативната база.  
          За издадените индивидуални лицензии и удостоверения за 
регистрация по общи лицензии  се поддържа база данни и публичен 
регистър, който е достъпен  чрез Интернет. Данните се публикуват 
и в Бюлетина на ДКД. 
 
   

 1.  ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ  
 
            През 2000 г. работата  на ДКД в областта на индивидуалните 
лицензии  бе свързана със следните видове дейности: 
• издаване на индивидуални  лицензии по дейности (табл. 22); 
• изготвяне на допълнителни документи към лицензиите 

(заявления, декларации, технически приложения и др.). 
 
         
  Таблица 22. Индивидуални лицензии, издадени от ДКД през 2000 
г. 
№ по 
ред 

Код на 
дейност Дейност Брой 

 лицензии 

1 101 
Телевизионно радиоразпръскване с  
национално покритие 2 

2 102 
Телевизионно радиоразпръскване с 
местно покритие 12 

3 104 Радиоразпръскване с местно покритие 54 

4 105 

Кабелни далекосъобщителни мрежи за 
радио- и телевизионни сигнали и други 
услуги 593 

5 106 Мрежи и услуги за персонално повикване 3 
6 107 Мобилни радиомрежи TRUNK - аналогови 2 

7 109 
VSAT мрежи с управляващи станции на 
територията на Република България 1 

8 112 Наземни фиксирани спътникови станции 15 
9 113 Фиксирани радиорелейни линии 1 

10 117 
Обществени мрежи за предаване на 
данни 1 

11 120 
Обособени мобилни радиотелефонни 
мрежи PMR и PAMR 43 



 ОБЩО: 727 
 
 
                                                                                                          
 
           Изготвени  бяха  конкурсни документи и бяха проведени  2 
конкурса за оператори на национални частни телевизионни мрежи в 
България. Бяха  издадени индивидуална лицензия за  телевизионно 
радиоразпръскване с национално покритие и програмна лицензия 
на спечелилите конкурсите, както следва: 
 

• �Болкан Нюз Корпорейшън� АД - в началото на  2000 г.; 
• �Нова телевизия� АД - в края на 2000 г. 

 
          Срокът и на двете  лицензии  е  15 години. 
     
          ДКД приведе в съответствие с  §14 на ЗД  12  индивидуални 
лицензии за телевизионно радиоразпръскване с местно покритие на 
оператори от София (двама оператори), Бургас, Плевен, Шумен, 
Добрич, Хасково, Кърджали, Казанлък, Сопот,  Попово и Белослав.  
           
         В съответствие с §14 на ЗД  бяха преиздадени 54 лицензии за 
радиоразпръскване с местно покритие. 
  
         Комисията подготви конкурсните документи и проведе конкурс 
за първия национален частен радиооператор,  спечелен от �Дарик 
радио� АД. Лицензията  за УКВ радиоразпръскване с национално 
покритие е за срок от 15 години.   
  
         Изготвени бяха конкурсни документи и бе проведен конкурс за 
УКВ радиоразпръскване с местно покритие в 8 региона на страната: 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, 
Русе и Благоевград. Класирани бяха 72 кандидати. Срокът на 
лицензиите е 12 години.   
  
          През 2000 г. започна лицензирането  на кабелни 
далекосъобщителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали и 
други услуги. Издадени бяха 593  лицензии  - на  операторите  с 
редовни документи по §14  и § 16 на ЗД, както и на новите 
заявители  с  редовни документи и проекти.  
 
          В същия период бяха издадени съответните индивидуални 
лицензии на заявителите на VSAT  мрежи с  управляващи станции 
на територията на Република България   и на  наземни фиксирани 
спътникови станции.  
 
          За съжаление се забави  лицензирането  на операторите на 
фиксирани радиорелейни линии поради  затрудненията на 
заявителите при получаването  на писмен отказ за предоставяне на 



наети линии от страна на БТК ЕАД, който е  монополист в тази 
дейност.  
 
          През 2000 г. започна привеждането в съответствие с §14 на 
ЗД на  лицензиите за мобилни клетъчни мрежи на   операторите  
РТК  ООД и �Мобилтел� АД. Предстои издаването на лицензиите.  
 
          Забави се  лицензирането на операторите на  обособени 
мобилни радиотелефонни мрежи PMR. След  като се  установи, че   
много от  основните (в т.ч. и с национално значение) оператори не 
са подали заявление,  бяха предприети допълнителни действия. 
Изпратени бяха уведомителни писма до операторите, получили  
разрешение за работа от КПД,  и бяха проведени многобройни 
срещи    за определяне  на някои особености  при предоставянето 
на радиочестоти за мобилни  мрежи. Издадените лицензии са 43. 
 
         В края на 2000 г. ДКД подготви тръжни документи и проведе  
търг за втори  GSM оператор с национално покритие. Участваха  4 
кандидати: ОТЕ АД, �Финтур Холдингс� Б.В., �Водафон България� 
АД и �Тим Интернешънъл� Б.В. Публичният търг с тайно наддаване 
стана символ на новата правителствена политика в областта на 
приватизацията. Наддаването премина изцяло според правилата по 
приложение към т. 9 на Решение № 693 на Министерския съвет от 
2000 г., Правилата и Указанията за провеждане на търга и 
продължи в 19 поредни кръга през три последователни дни. Около 
100 акредитирани журналисти от десетки медии и от няколко 
световни информационни агенции наблюдаваха и отразяваха 
процедурата. Своята висока оценка дадоха и представителите на 
международното сдружение �Прозрачност без граници�.  Търгът бе 
спечелен  от  ОТЕ АД  (Гърция) с оферта от 135 млн. щ.д. 
Лицензията бе издадена през януари 2001 г. за срок от 15 години.   
 
         При съвместна работа с НСРТ  Комисията издаде 74 лицензии 
за радиодейност и 134 лицензии за телевизионна дейност по ЗРТ.      
 
  

       2.  РЕГИСТРИРАНЕ ПО ОБЩИ ЛИЦЕНЗИИ 
 
          През 2000 г. работата  на ДКД в областта на общите лицензии 
(ОЛ) бе свързана със следните видове дейности: 
 

2.1. Разработване  и публикуване  на ОЛ  
 

2.2. Дейности, подлежащи на регистрация по  ОЛ  
 

       Регистрацията по ОЛ e описана  в табл. 23 и обхваща дейности 
като: 
 

• издаване на удостоверения за регистрация по ОЛ; 



• издаване на приложения за регистрация на съоръжения към 
удостоверения; 

• издаване на CEPT лицензии;  
• издаване на международни свидетелства за радиолюбители 

HAREC; 
• провеждане на изпити за радиолюбители. 

 
 
Таблица 23. Удостоверения за регистрация по общи лицензии, 
издадени от ДКД през 2000 г. 
№ по 
ред № на ОЛ Дейност Брой 

удостоверения 
1 203 Репортажни радиорелейни линии 1 
2 205 Корабни и самолетни радиостанции 35 

3 206 
Мрежи и крайни устройства, използващи 
ISM честотни обхвати 9 

4 207 Радиолюбителска дейност 2562 

5 208 
Късовълнови радиостанции в гражданския 
обхват 27 MHz 190 

6 210 

Инсталиране и експлоатация на 
телефонни апарати за обществено 
ползване 2 

 ОБЩО: 2799 
                                                                                               

 
2.3.  Изготвяне на допълнителни документи, необходими при 
издаването на разрешителни  (заявления, приложения по 
дейности  и др.). 

 
        През годината  ДКД  прие и публикува  пет ОЛ по ЗД, както 
следва:  

- ОЛ № 201 �Мобилни спътникови терминали�; 
- ОЛ № 202 �Спътникови терминали за репортажни цели�; 
- ОЛ № 203 �Репортажни радиорелейни линии�; 
- ОЛ № 206 �Мрежи и крайни устройства, използващи  ISM 
честотни обхвати�; 

- ОЛ № 210 �Инсталиране и експлоатация  на телефонни 
апарати за обществено ползване�. 

 
         Изработени и публикувани бяха и 2 изменения по издадена  
ОЛ № 207 �Радиолюбителска дейност�.  
 
         ДКД  издаде 2799 удостоверения за регистрация по ОЛ (табл. 
23), като незабавно започваше работа с всички заявители с 
редовни документи.  
 
         Най-много бяха заявителите за регистрация по ОЛ № 207 
�Радиолюбителска дейност�. Във връзка с това на радиоклубовете  



многокократно бе  напомнен  срокът за подаване на молбите. До 
края на годината ДКД   издаде 2562 удостоверения. 
 
         През 2000 г. ДКД  издаде и следните  допълнителни документи 
към ОЛ: 

- ОЛ № 205 - разрешителни за корабни и самолетни 
радиостанции - 202 броя;  

- ОЛ № 207 - разрешителни за радиолюбителска 
правоспособност � 949 броя,  

- хармонизирано радиолюбителско свидетелство  HAREC � 
51 броя, 

- CEPT  радиолюбителски лицензии  - 83 броя, 
- проведени изпити за радиолюбители - 220; 
- ОЛ № 208 - приложения към  удостоверения за 
регистрация на КВ станции  СВ 27 MHz � 201 броя. 

 
 


