
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

  

  ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ   
      
  № 208 / 11.11.1999 г.   
      
     

  

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

ЧРЕЗ КЪСОВЪЛНОВИ 
РАДИОСТАНЦИИ 

В ГРАЖДАНСКИЯ ОБХВАТ 27 MHz 

  

     

  

Раздел I 
Общи положения 

Предмет 

Чл. 1. С тази обща лицензия, наричана по-нататък лицензията, се 
определят условията и редът, при които всеки, който желае и отговаря на 
тези условия, може да осъществява далекосъобщителна дейност чрез 
късовълнови радиостанции в гражданския обхват 27 MHz (СВ 27 MHz). 

Чл. 2. CB 27 MHz e обхват за двустранни радиовръзки на къси разстояния 
за собствени нужди, достъпни за всички регистрирани по тази лицензия 
лица, без да им се гарантира във всеки един момент свободен радиоканал 
и ненамеса на други ползватели на обхвата. 

Действие по отношение на лицата 

Чл. 3. (1) Далекосъобщителна дейност чрез късовълнови радиостанции в 
СВ 27 MHz (СВ радиостанции) може да осъществява само лице, на което е 
издадено удостоверение за регистрация по тази лицензия, както и лица, 
които са упълномощени от регистрирания да ползват тези радиостанции. 

(2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, 
публичност и прозрачност. 

(3) Броят на лицата, регистрирани по тази лицензия, не се ограничава. 



Чл. 4. СВ радиостанциите, които излъчват в гражданския обхват 27 MHz, 
могат да се държат, владеят и/или използват след регистрация по тази 
лицензия.  

Действие във времето 

Чл. 5. (1) Правата и задълженията по тази лицензия възникват от датата 
на издаване на удостоверението за регистрация, освен ако в него е 
посочено друго. 

(2) Срокът на регистрация не се ограничава, освен ако лицето е заявило 
друго.  

Териториално действие 

Чл. 6. Действието на удостоверението за регистрация по лицензията се 
разпростира върху територията, на която Република България има 
суверенни права, както и върху териториите, за които въз основа на 
международно право се признава действието на регистрацията по 
лицензията. 

Регистър 

Чл. 7. (1) Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) поддържа 
регистър на регистрираните по лицензията лица. 

(2) Регистърът по ал. 1 е публичен. 

  

Раздел II 
Права и ограничения 

Права 

Чл. 8. Регистрираното по лицензията лице има следните права:  

1. да осъществява далекосъобщителна дейност в радиочестотните 
канали за СВ 27 MHz, дадени в Приложение 1, посредством 
регистрираните в ДКД СВ радиостанции, като спазва Закона за 
далекосъобщенията (ЗД) и условията на лицензията; 

2. да предоставя регистрираните си СВ радиостанции на други лица, 
като регистрираното лице носи пълната отговорност за спазването 
на разпоредбите на ЗД и условията на лицензията; 

3. да използва регистрираните си СВ радиостанции при временен 
престой в страните, прилагащи Препоръка T/R 20-09, Решения 
ERC/DEC(96)02 или ERC/DEC(98)11 на Европейската конференция 
по пощи и далекосъобщения (CEPT), като спазва разпоредбите на 
съответната страна. 



Ограничения 

Чл. 9. На регистрираното по лицензията лице се забранява: 

1. да използва СВ радиостанции, които не са регистрирани в ДКД; 
2. да осъществява чрез СВ радиостанциите си далекосъобщения по 

търговски начин; 
3. предаването и приемането да се извършва на различни канали; 
4. да свързва СВ радиостанциите си с други далекосъобщителни 

мрежи и съоръжения по електрически, магнитен, звуков, оптичен и 
всякакъв друг начин, както и да приема съобщения от или влизат 
във връзка с радиостанции от други радиослужби с изключение на 
случаите по раздел V;  

5. да използва умишлено зает канал и да предава фалшиви сигнали за 
бедствие, срочност и безопасност и сигнали, които могат да се 
оприличат на такива; 

6. да използва СВ радиостанции с мощност, по-голяма от 4 W; да 
използва високочестотни усилватели на предавания сигнал; да 
използва антени, които имат насочено действие в хоризонталната 
равнина; 

7. да осъществява радиовръзки чрез ретранслатори и/или да 
препредава чужди съобщения в реално време или на запис; 

8. да използва стационарни антени, монтирани на височина по-голяма 
от : 
– 6 м над сградите и дърветата; 
– 16 м над земната повърхност; 

9. да използва канал 9 (27,065 MHz) за други връзки, освен за тези по 
раздел V; 

10. 10. да използва СВ радиостанции от борда на кораб или 
въздухоплавателно средство. 

  

Раздел III 
Технически изисквания 

Изисквания, свързани с използваните технически средства 

Чл. 10. Лицето, регистрирано по лицензията е длъжно да: 

1. използва само СВ радиостанции, на които е оценено 
съответствието и които са маркирани по реда и условията, 
определени в наредба съгласно чл. 97, т. 5 от ЗД; 

2. използва само технически изправни СВ радиостанции; 
3. не изменя техническите характеристики на използваните и 

ремонтирани СВ радиостанции. 

Технически нормативни актове и стандарти 



Чл. 11. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да осъществява 
далекосъобщителна дейност със СВ радиостанциите в съответствие с 
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации, 
обявени за задължително спазване, отнасящи се до предмета на 
лицензията. 

  

Раздел IV 
Предоставяне на информация 

Чл. 12. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изисква и 
регистрираният е длъжен да й предостави информация, свързана с 
предмета на лицензията в конкретно определени срокове. 

(2) При предоставяне на информация по ал. 1 регистрираният може да 
определи коя част от нея съставлява търговска тайна. 

  

Раздел V 
Осигуряване на далекосъобщения  
при извънредни обстоятелства 

Чл. 13. При доказана необходимост, свързана с отбраната и сигурността 
на страната, както и при бедствия и аварии, регистрираното по лицензията 
лице е длъжно да: 

1. предоставя възможност и съдейства на компетентните органи за 
осъществяване на далекосъобщения чрез СВ радиостанциите, 
които остават под контрола на регистрираното лице; 

2. изпълнява изискванията на компетентните органи за 
кратковременно ограничаване на използването на СВ 
радиостанциите в определено място. 

3.   

Раздел VI 
Лицензионни и други такси 

Чл. 14. Регистрираните по лицензията заплащат: 

1. първоначални такси в размер, посочен в Тарифа за таксите, които 
се събират от ДКД (ДВ, бр. 16 от 1999 г.), наричана по нататък 
Тарифата, както следва: 
а) за регистрация по лицензията - по чл. 3, т. 8 от Тарифата; 
б) за пререгистрация поради промяна на законовата уредба - по чл. 
4, т. 1. от Тарифата; 

2. годишна такса по чл. 8, т. 7 за ползване на ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър – заплаща се преди началото на използване 



на съответната радиостанция, като в документа за плащане или в 
приложение към него се описват фабричните номера на 
радиостанциите. 

Раздел VII 
Контрол и санкции 

Лица, осъществяващи контрола 

Чл. 15. Контрол върху дейността по лицензията се осъществява от 
оправомощени служители на ДКД.  

Съдействие на контролиращите органи 

Чл. 16. За осъществяване на контрола регистрираното лице е длъжно: 

1. при поискване да осигурява достъп до СВ радиостанциите; 
2. при осъществяване на контрола да предоставя изискваните 

сведения и документи, свързани с дейността по лицензията. 

Констатиране на нарушения и налагане на санкции 

Чл. 17. Констатирането на нарушения и налагането на санкции за 
неспазването на условията и изискванията на лицензията се извършват по 
реда на глави дванадесета и тринадесета от Закона за 
далекосъобщенията. 

  

Раздел VIII 
Регистрация 

Лица, които могат да бъдат регистрирани 

Чл. 18. По лицензията се регистрира всяко лице, което отговаря на 
следните условия: 

1. навършило е 18 години (само за физически лица);  
2. подало е заявление и придружаващите го документи съгласно чл. 19 

и е приело да спазва условията на лицензията; 
3. притежава и владее правомерно една или повече СВ радиостанции, 

отговарящи на изискванията на лицензията, както и ползва 
правомерно транспортно средство, ако СВ радиостанцията е 
монтирана на него; 

4. заплатило е таксата по Тарифата. 

Заявление 

Чл. 19. (1) За регистрация по лицензията заявителят подава до ДКД 
заявление по образец. 



(2) Заявлението съдържа: 

1. данни за индивидуализация на заявителя; 
2. данни за желания брой мобилни или стационарни СВ радиостанции. 

(3) При първоначална регистрация на лицето по тази лицензия в 
заявлението по ал. 2 е задължително посочването на типа и броя на СВ 
радиостанциите. Останалите данни се представят в ДКД преди започване 
на използването на СВ радиостанциите. 

(4) Към заявлението се прилагат: 

1. заверено от заявителя копие от съдебното решение за регистрация 
(не се изисква за физически лица); 

2. заверено от заявителя копие от картата за регистрация по БУЛСТАТ 
(не се изисква за физически лица); 

3. удостоверение за актуално състояние (не се изисква за физически 
лица); 

4. копие от документ за платена такса (чл. 10, т. 4 от Тарифата). 

(5) Всички документи се представят на български език в два екземпляра. 

Процедура по регистрация 

Чл. 20. При подаване на заявлението и придружаващите го документи, ако 
са удовлетворени изискванията по тази лицензия, заявителят се 
регистрира чрез вписване в регистъра и му се издава удостоверение за 
регистрация. 

Промени в регистрацията 

Чл. 21. (1) Регистрираният е длъжен в седемдневен срок да подаде 
заявление в ДКД за изменение на регистрацията при промяна на: 

1. съдебната регистрация - за юридическо лице и физическо лице - 
едноличен търговец; 

2. имената, ЕГН и постоянен адрес - за физическо лице. 

(2) Регистрираният е длъжен в тридесетдневен срок да уведоми ДКД за 
всяка промяна в останалите обстоятелства по чл. 19.  

Прекратяване на регистрацията 

Чл. 22. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може с мотивирано 
решение да прекрати регистрацията по лицензията в следните случаи: 

1. съществено или системно нарушение на ЗД или условията на 
лицензията; 

2. действия на регистрирания, които застрашават националната 
сигурност или накърняват обществения интерес; 



3. установяване на пропуски, недостатъци или вписани неверни данни 
в подадените документи. 

(2) В случаите по ал. 1 ДКД прекратява регистрацията, ако в 
тридесетдневен срок след получаване на писмено предупреждение 
регистрираният не е прекратил нарушението и не е отстранил 
последиците от него. 

(3) Регистрацията по лицензията се прекратява и в следните случаи: 

1. смърт на физическото лице или заличаване на юридическото лице; 
2. писмено уведомление до ДКД от лицето, регистрирано по 

лицензията, за прекратяване на далекосъобщителната му дейност. 

(4) В случаите по ал. 1 и ал. 3 ДКД заличава лицето от регистъра по чл. 7, 
а удостоверението за регистрация се връща в ДКД. 

(5) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за 
административното производство. 

Регистрация на чужди граждани 

Чл. 23. (1) Чужди граждани ползват правата по лицензията без 
регистрация при следните условия: 

1. пребивават на територията на Република България до три месеца; 
2. граждани са на страна, присъединила се към Препоръка T/R 20-09, 

Решения ERC/DEC(96)02 или ERC/DEC(98)11 на СЕРТ; 
3. работят с мобилни СВ радиостанции, имащи необходимата 

маркировка в съответствие с Препоръка T/R 20-09, Решения 
ERC/DEC(96)02 или ERC/DEC(98)11 на СЕРТ, направена от 
съответната администрация или притежават лицензия, издадена от 
съответната администрация; 

4. СВ радиостанциите им са вписани в митническата им декларация и 
внесени по установения в Република България ред и 

5. спазват условията на лицензията. 

(2) Чужди граждани, не отговарящи на изискванията на ал. 1 се 
регистрират по лицензията по общия ред съгласно чл. 18 и следващите, 
като допълнително представят документ, удостоверяващ пребиваването 
им в Република България. 

  

Допълнителни разпоредби 

§1. По смисъла на лицензията: 



1. “СВ радиостанция” е приемопредавател, отговарящ на изискванията 
на лицензията и служещ за осъществяване на радиовръзка на 
радиоканалите, дадени в Приложение 1. 

2. “Стационарна СВ радиостанция” е СВ радиостанция, която е 
инсталирана и работи от точно определено място. 

3. “Мобилна СВ радиостанция” е СВ радиостанция, която може да 
бъде премествана и да работи от точки с различно географско 
местоположение или в движение. 

  

Преходни и заключителни разпоредби 

§2. Всички лица, притежаващи разрешителни за инсталиране и 
използване на СВ радиостанции, чийто срок не е изтекъл към датата на 
влизане в сила на лицензията, ако желаят да продължат да осъществяват 
далекосъобщителна дейност, следва да се регистрират по реда на тази 
лицензия в срок до една година от влизането й в сила, но не по-късно от 
крайния срок на разрешителното.  

§3. Лицензията се издава на основание на чл. 27, т. 3, във връзка с чл. 75 
от ЗД, Заповед № РД-09-235 от 18.12.1998 г. на Председателя на 
Комитета по пощи и далекосъобщения, раздел II, т. 8 и е приета с 
Решение № 37 от 11 ноември 1999 г. на ДКД и влиза в сила от датата на 
обнародването й. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКД: ..................................................... 
(д-р инж. В. СТОЙКОВ)

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Радиочестотни канали, предоставени  
за осъществяване на далекосъобщителна дейност  
с късовълнови радиостанции в гражданския обхват 

СВ 27 MHz  
в Република България  

съгласно националния честотен план и БДС ETS 300 135 



Честоти  
на носещи сигнали, 

MHz 
Номер на канала 

Честоти  
на носещи сигнали, 

MHz 

Номер 
на 

канала

26,965 1 27,215 21 
26,975 2 27,225 22 
26,985 3 27,235 23 
27,005 4 27,245 24 
27,015 5 27,255 25 
27,025 6 27,265 26 
27,035 7 27,275 27 
27,055 8 27,285 28 
27,065 9 27,295 29 
27,075 10 27,305 30 
27,085 11 27,315 31 
27,105 12 27,325 32 
27,115 13 27,335 33 
27,125 14 27,345 34 
27,135 15 27,355 35 
27,155 16 27,365 36 
27,165 17 27,375 37 
27,175 18 27,385 38
27,185 19 27,395 39 
27,205 20 27,405 40 

 


