
ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 220 от 1.10.2004 г. 
 за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN  

от подвижна радиослужба 
 

Приета с Решение № 1809 от 1.10.2004 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., 
ДВ, бр. 101 от 16.11.2004 г., в сила от 16.11.2004 г., изм. и доп., бр. 46 от 3.06.2005 г., бр. 104 от 

27.12.2005 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г. 
 

Раздел I 
Общи положения 

 
Предмет 
 
Чл. 1. С тази обща лицензия, наричана по-нататък "лицензията", се определят условията за 

извършване на далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба, наричани по-нататък обществени RLAN 
мрежи, както и изискванията по отношение на лицата, които искат да я извършват. 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) Местните радиомрежи за пренос на данни (RLAN) ползват 
радиочестотни ленти 2400 - 2483,5 MHz, 5150 - 5350 MHz и 5470 - 5725 MHz съгласно Националния 
план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за 
граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно 
ползване между тях и Решение на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) № 717 от 12 
февруари 2004 г., изменено и допълнено с Решение № 255 от 10 февруари 2005 г. за определяне 
на радиочестотния спектър за общо ползване. 

 
Действие по отношение на лицата 
 
Чл. 3. (1) Далекосъобщителна дейност - осъществяване на далекосъобщения чрез 

обществени RLAN мрежи, по тази лицензия може да извършва само лице, което е регистрирано по 
лицензията, наричано по-нататък "регистрирания". 

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

(3) Броят на регистрираните не се ограничава. 
(4) Регистрацията не може да се прехвърля. Регистрираният няма право да прехвърля 

правата си по регистрацията на трети лица. 
 
Действие във времето 
 
Чл. 4. Срокът на действие на регистрацията не се ограничава. 
 
Териториално действие 
 
Чл. 5. (1) Действието на лицензията се разпростира върху територията на Република 

България. 
(2) Регистрираното лице има право да осъществява далекосъобщения само върху 

териториалния обхват, посочен в удостоверението за регистрация. 
(3) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г.).  
 
Регистър 
 
Чл. 6. Комисията за регулиране на съобщенията поддържа публичен регистър на 

регистрираните по лицензията. 
 
 
 
 



Раздел II 
Права и задължения 

 
Права 
 
Чл. 7. Регистрираният има право: 
1. да осъществява далекосъобщения чрез обществени RLAN мрежи и да предоставя 

далекосъобщителни услуги чрез тях съгласно изискванията на тази лицензия; 
2. да използва мрежата за извършване на: 
а) далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране или регистрация 

по обща лицензия, само след издаване на индивидуална лицензия или регистриране по обща 
лицензия за съответната дейност. 

б) други далекосъобщителни дейности, неподлежащи на индивидуално лицензиране или 
регистриране по обща лицензия. 

 
Задължения 
 
Чл. 8. Регистрираният е длъжен: 
1. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за бедствие или други извънредни 

обстоятелства и сигнали, които могат да се оприличат на такива; 
2. да не използва ретранслатори; 
3. да предоставя на КРС списък с адресите и местоположение на стационарните 

радиосъоръжения в мрежата преди пускането й в действие. 
Чл. 9. (1) Регистрираните по лицензията юридически лица - търговски дружества, имат право 

да прехвърлят дялове или акции от капитала или да приемат нови съдружници, с което се променя 
контролът върху управлението на дружеството, след разрешение на КРС. 

(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.).  
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Регистрираният депозира предварително пред 

председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения образец от 
криптографски ключ при използване на криптографски средства. 

Чл. 11. Регистрираният създава и поддържа специализирани карти и регистри за изградената 
далекосъобщителна инфраструктура. 

 
Раздел III 

Технически изисквания 
 
Изисквания към използваните технически средства 
 
Чл. 12. При извършване на далекосъобщителната дейност регистрираният е длъжен: 
1. да използва само радиосъоръжения с оценено съответствие, които са пуснати на пазара 

съгласно действащите нормативни актове; 
2. да използва радиосъоръженията само по предназначението и начина, определени от 

производителя; 
3. да използва само технически изправни радиосъоръжения; 
4. да не изменя техническите характеристики на използваните радиосъоръжения; 
5. да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че както при 

нормална работа, така и в условията на неизправност да е гарантирана защитата на околната 
среда, живота и здравето на хората, в съответствие с действащите нормативни актове, стандарти 
и други технически спецификации; 

6. да използва радиосъоръжения с технически характеристики, дадени в приложението; 
7. при възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, да направи за 

своя сметка съответните, предписани от КРС, промени в местоположението и параметрите на 
стационарните станции; 

8. да използва само предназначената за дейността радиочестотна лента; 
9. да не причинява смущения на радиосъоръженията от други радиослужби, работещи на 

първична основа. 



Изисквания за извършване на дейността 
 
Чл. 13. Регистрираният е длъжен да извършва далекосъобщителната дейност по лицензията 

съгласно нормативните актове и приложимите технически спецификации, включително 
българските стандарти, отнасящи се до предмета на лицензията. 

Чл. 14. Регистрираният е длъжен да прави измервания на скоростта на предаване на 
информационния поток и други характеристики на качеството на услугите в реално време както от 
негова страна, така и от страна на крайния потребител. Измерванията не трябва да пречат на 
нормалната работа на мрежата. 

Чл. 15. Регистрираният не може да предявява претенции към други ползватели на същата 
честотна лента относно възможни смущения и ограничаване на тяхната работа, в случай че те не 
нарушават изискванията за електромагнитна съвместимост. 

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Съгласуването и одобряването на инвестиционни 
проекти и издаването на разрешение за строеж за обекти на далекосъобщителната 
инфраструктура се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на територията . 

 
Раздел IV 

Поддържане на мрежата 
 
Чл. 16. Регистрираният предоставя обществени далекосъобщителни услуги, като: 
1. отстранява повредите на мрежата, появили се при нормални условия на работа, възможно 

най-бързо след възникването им; 
2. извършва профилактичните прегледи и ремонти на мрежата, след като крайните 

потребители бъдат уведомени за точните дни и часове за извършване на работите, както и за 
тяхната продължителност. 

 
Раздел V 

Взаимоотношения с крайните потребители 
 
Общи условия 
 
Чл. 17. Комисията за регулиране на съобщенията разработва типови общи условия за 

взаимоотношения с крайните потребители, които публикува на страницата си в Интернет. 
Чл. 18. Регистрираният разработва общи условия за взаимоотношения с крайните 

потребители в съответствие с типовите общи условия, публикувани на Интернет страницата на 
КРС. 

Чл. 19. (1) Регистрираният предоставя общите условия за съгласуване от КРС в двумесечен 
срок от възникването на правата и задълженията по изпълнението на дейността по лицензията. 
Общите условия се съгласуват и изменят по реда на ЗД . 

(2) Регистрираният обявява общите си условия в 7-дневен срок след съгласуването или 
изменението им във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите през целия 
период на дейността си. 

(3) Регистрираният осигурява на крайните потребители и на други лица възможност да 
получат безплатно копие от общите условия във всяка своя служба. 

 
Жалби 
 
Чл. 20. (1) Отправените от крайните потребители писмени жалби относно предоставяните 

далекосъобщителни услуги се разглеждат и следва да им бъде отговорено от регистрирания в срок 
до един месец след тяхното получаване. 

(2) При спазване на действащите правила за защита на личните данни регистрираният води и 
съхранява регистър за подадените жалби по реда на ал. 1, както и за предоставените отговори по 
всяка една от тях за срок 12 месеца. 

Чл. 21. (1) Жалби от крайните потребители, които се отнасят до спазване условията на 
лицензията, могат да се адресират и до КРС. 

(2) Комисията за регулиране на съобщенията дава мотивиран отговор по постъпилите жалби 



в едномесечен срок от тяхното получаване. 
 
Цени на услугите 
 
Чл. 22. Регистрираният уведомява КРС и крайните потребители за цените, на които ще 

предоставя далекосъобщителните услуги, в 7-дневен срок преди датата на влизането им в сила. 
Раздел VI 
Предоставяне на информация 
Чл. 23. (1) Регистрираният предоставя на КРС отчет за дейността по лицензията за всяка 

година. Отчетът се изготвя по образец, одобрен от КРС, и съдържа следната информация: 
1. актуално състояние на регистрирания; 
2. предоставяни услуги и взаимоотношения с крайните потребители; 
3. приходи от дейността по лицензията; 
4. параметри, характеризиращи качеството на услугата (скорост на предаване и др.); 
5. брой абонати; 
6. свързаност с други мрежи; 
7. списък с адреси и местоположение на стационарните радиосъоръжения (структура на 

мрежата); 
8. протоколи и интерфейси. 
(2) Образецът се публикува на Интернет страницата на КРС до 31 март всяка година. 
(3) Регистрираният е длъжен да предоставя отчет за дейността по лицензията до 30 април 

всяка година. 
(4) В случаите, когато КРС не е публикувала образеца в срока по ал. 2, регистрираният 

предоставя отчета за дейността си в едномесечен срок от публикуването му. 
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.).  
Чл. 25. Комисията за регулиране на съобщенията може да изисква от регистрирания да 

предоставя в конкретно определени срокове и друга информация, свързана с дейността по 
лицензията, необходима на КРС за изпълнение на нейните регулаторни функции. 

Чл. 26. Комисията за регулиране на съобщенията е длъжна да не разпространява получената 
от регистрирания информация в случай, че тя е обявена от него за търговска тайна. 

 
Раздел VII 

Тайна на съобщенията и защита на личните данни при осъществяване на 
далекосъобщенията 

 
Чл. 27. Регистрираният е длъжен да гарантира тайната на съобщенията и защитата на 

личните данни съгласно ЗД . 
Раздел VIII 

Осигуряване на далекосъобщения при кризи, при въвеждане на режим "военно 
положение", режим "положение на война" или за друго извънредно положение 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) 
 

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При кризи, при въвеждане на режим "военно положение", 
режим "положение на война" или извънредно положение по чл. 60а от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България регистрираният е длъжен: 

1. да оказва съдействие на компетентните органи за осигуряване на далекосъобщения чрез 
мрежата, която остава под контрола на регистрирания; 

2. да изпълнява изискванията на компетентните органи за ограничаване използването на 
мрежата в определено от тях време; 

3. безплатно да предоставя достъп до мрежата на компетентните органи за съобщения и 
повиквания; 

4. при необходимост и след съгласуване с компетентните органи да разработва планове за 
ползване на мрежата. 

 
 
 



Раздел IХ 
Задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) 
 
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При необходимост, свързана с националната сигурност, 

регистрираният осигурява възможност за осъществяване на наблюдение и достъп до мрежата и 
предоставяните услуги от страна на специализираните органи на Министерството на вътрешните 
работи. 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За нуждите на националната сигурност и отбраната на 
страната регистрираният е длъжен да предоставя при поискване, но не по-често от веднъж в 
годината на КРС информация относно предоставяните чрез мрежата услуги и информация за 
настъпили разширения, модернизации и промени в мрежата, както и перспективите за нейното 
развитие. 

 
Раздел Х 
Такси 

 
Чл. 31. Съгласно действащата тарифа за таксите, които се събират от Комисията за 

регулиране на съобщенията по ЗД , регистрираните заплащат: 
1. административна такса - за услугата - разглеждане на заявление; 
2. регистрационна такса - за административните разходи по регистрацията. 

 
Раздел ХI 

Контрол и наказания 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) 

 
Констатиране на нарушения и налагане на наказания 
 
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Контролът за спазването на условията и изискванията 

на тази лицензия се осъществява от оправомощени служители на КРС съгласно ЗД . 
(2) Установяването на нарушения и налагането на наказания се извършват по реда на ЗД . 
 
Съдействие на контролиращите органи 
 
Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33 - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При осъществяване на контрола 

регистрираният е длъжен да оказва съдействие на оправомощените служители на КРС при 
изпълнение на техните функции и дадени права съгласно ЗД . 

(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При осъществяване на контрола от оправомощените 
служители на КРС регистрираният предоставя всички технически параметри по данни на 
производителя за използваните от него радиосъоръжения и фидери. 

 
Раздел ХII 

Регистрация 
 

Лица, които могат да бъдат регистрирани 
 
Чл. 34. По лицензията се регистрират физически лица - еднолични търговци и юридически 

лица. 
Заявление 
 
Чл. 35. (1) За регистрация по лицензията заявителят подава до КРС заявление по образец, 

публикуван на Интернет страницата на КРС. 
(2) Заявлението съдържа: 
1. данни за индивидуализация на заявителя; 
2. желан териториален обхват; 
3. описание на предоставяните услуги; 



4. технически данни за мрежата; 
а) вид на абонатния интерфейс, използван в мрежата; 
б) вид на използваните далекосъобщителни устройства; 
в) стандарти и препоръки, съгласно които ще се извършва далекосъобщителната дейност; 
г) вид модулация. 
(3) Към заявлението се прилагат: 
1. заверено от заявителя копие на удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ; 
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) ; 
3. удостоверение за актуално състояние; 
4. копие от документ за платени такси по чл. 31 . 
(4) Всички документи се представят на български език в два екземпляра. 
 
Процедура по регистрация 
 
Чл. 36. В 30-дневен срок от постъпване на заявлението и придружаващите го документи, ако 

са изпълнени изискванията по тази лицензия, КРС регистрира заявителя чрез вписване в 
регистъра и му издава удостоверение за регистрация. 

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Правата и задълженията по изпълнението на 
дейността по лицензията възникват от датата на регистрация. 

(2) Правата и задълженията по изпълнението на дейността по лицензията възникват и в 
случай, че лицето отговаря на условията и изискванията, предвидени в общата лицензия, но КРС 
не се е произнесла в 30-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 35 . 

Чл. 38. (1) В случаите, когато лицето не отговаря на условията и изискванията, предвидени в 
общата лицензия, КРС с мотивирано решение отказва регистрацията и уведомява писмено лицето 
в 7-дневен срок от приемане на решението. 

(2) В случаите по ал. 1 таксата по чл. 31, т. 2 се връща на заявителя в срок до 10 дни от 
влизането в сила на решението на КРС, с което се отказва регистрацията. 

 
Промени в регистрацията 
 
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Когато настъпи промяна в данните по чл. 35, ал. 2 или 

на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, регистрираният в 30-дневен 
срок уведомява КРС. 

(2) Комисията за регулиране на съобщенията в 30-дневен срок от подаване на уведомлението 
по ал. 1 отразява настъпилите промени в удостоверението за регистрация. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При промяна на индивидуализацията на регистрирания или 
на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, срокът по ал. 1 започва да 
тече от датата на вписване. В този случай регистрираният предоставя и документ за извършената 
промяна. 

 
Заличаване на регистрацията 
 
Чл. 40. (1) Комисията за регулиране на съобщенията може с мотивирано решение да заличи 

регистрацията по лицензията в следните случаи: 
1. съществено или системно нарушение на Закона за далекосъобщенията или условията на 

лицензията; 
2. действия на регистрирания, които застрашават националната сигурност. 
(2) В случаите по ал. 1 КРС заличава регистрацията, ако в 30-дневен срок след получаване на 

писмено предупреждение регистрираният не е прекратил нарушението и не е отстранил 
последиците от него. 

Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Регистрацията по лицензията се заличава при писмено 
искане на регистрирания, към което е приложено заверено от регистрирания копие от 
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация. 

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Регистрацията по лицензията се заличава при смърт 
на физическото лице - едноличен търговец или при заличаване на юридическото лице. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Регистрацията може да не бъде заличена при смърт на 



регистрирания - физическо лице - едноличен търговец, в случай че наследниците в 3-месечен срок 
заявят искането си пред КРС за изпълнение на дейността, като до произнасянето на КРС 
продължават да извършват дейността. 

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Регистрацията по лицензията се заличава в случай, че в 
две последователни години регистрираният не предостави отчета по чл. 23 . 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 
§ 1. По смисъла на лицензията: 
1. "RLAN (Radio Local Area Network)" са местни радиомрежи за пренасяне на данни. 
2. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) "Еквивалентна изотропно излъчена мощност" е 

произведението от мощността на входа на антената и максималното й усилване спрямо изотропен 
излъчвател. Еквивалентната изотропно излъчена мощност в dBm е сума от мощността на входа на 
антената в dBm и усилването й в dBi. 

3. "Териториален обхват" е територията, на която се осъществяват далекосъобщения чрез 
обществена мрежа RLAN от подвижна радиослужба. 

4. (Нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) "Вътрешно приложение" означава използването на 
радиосъоръженията в рамките на жилищна или обществена сграда или на борда на 
въздухоплавателен обект. 

5. (Нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) "Външно приложение" означава използването на 
радиосъоръженията извън сграда. 

6. (Нова - ДВ, бр. 46 от 2005 г.) "Управление на мощността на предавателя" е метод, при който 
се управлява изходната мощност на предавателя, като се постига намаляване на влиянието върху 
други системи. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 2. Лицензията се издава на основание чл. 27, т. 8 от Закона за далекосъобщенията и чл. 5, т. 

1 от Наредба № 13 за определяне на далекосъобщителните дейности, подлежащи на 
индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия (обн., ДВ, бр. 2 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 68 от 2004 г.) и е приета с Решение № 1809 на КРС от 1.Х.2004 г. 

§ 3. Лицензията влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". 
 

Приложение 
към чл. 12, т. 6 

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., 
бр. 104 от 2005 г.) 

Технически характеристики на радиосъоръженията 
 

I. Технически характеристики на радиосъоръженията, работещи в честотна лента 2400 - 
2483,5 MHz. 

 1. Максимална еквивалентна изотропно излъчена мощност - 100 mW.  
 2. Максимална спектрална плътност на мощността: 
           2.1. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За радиосъоръжения, използващи модулация с 

разлят спектър със скокообразно изменение на честотата (FHSS) - 100 mW/100 kHz. 
           2.2. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За широколентови модулации, различни от FHSS - 10 

mW/1 MHz. 
 3. Тип на антената - вградена или специализирана.  
 4. Минимална скорост на предаване на данни - 250 kbit/s. 
II. Технически характеристики на радиосъоръженията, работещи в честотни ленти 5150 - 

5350 MHz и 5470 - 5725 MHz. 
 1. Максимална стойност на средната еквивалентна изотропно излъчена мощност: 
           1.1. За радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5150 - 5350 MHz - 200 mW. 
           1.2. За радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5470 - 5725 MHz - 1 W. 
 2. Максимална спектрална плътност на средната еквивалентна изотропно излъчена 

мощност: 



           2.1. За радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5150 - 5250 MHz - 0,25 mW/25 
kHz за всяка честотна лента от 25 kHz. 

           2.2. За радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5250 - 5350 MHz - 10 mW/1 MHz 
за всяка честотна лента от 1 MHz. 

           2.3. За радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5470 - 5725 MHz - 50 mW/1 MHz 
за всяка честотна лента от 1 MHz. 

 3. Предназначение: 
           3.1. Радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5150 - 5350 MHz - за вътрешно 

приложение. 
           3.2. Радиосъоръжения, работещи в честотна лента 5470 - 5725 MHz - за вътрешно и 

външно приложение. 
 4. Радиосъоръженията, работещи в честотни ленти 5250 - 5350 MHz и 5470 - 5725 MHz 

трябва да използват управление на мощността на предавателя, което осигурява средно 3 dB 
намаляване на максималната използвана мощност от системата. В случай, че не използват такова 
управление, максимална стойност на средната еквивалентна изотропно излъчена мощност и 
максимална спектрална плътност на средната еквивалентна изотропно излъчена мощност, 
посочени в т. 1.1, т. 1.2, т. 2.2 и т. 2.3, се намаляват с 3 dB. 

 5. Радиосъоръженията, работещи в честотна лента 5250 - 5350 MHz и 5470 - 5725 MHz, 
трябва да използват методи, осигуряващи съвместна работа със съществуващи радиолокационни 
и радионавигационни системи и защита на същите, в съответствие с Препоръка ITU-R M.1652 на 
Международния съюз по далекосъобщенията (ITU). 

 6. Използваният съгласно т. 5 метод трябва да бъде такъв, че да осигурява еднаква 
вероятност за избор на даден канал от всички свободни канали. 


