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Приложение № 2.5 към чл. 11, ал. 3 
 

УСТРОЙСТВА ЗА РАДИООПРЕДЕЛЯНЕ 
 

Таблица 1 
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  

3 Радиочестотна лента 30-12400 MHz  Честотната лента е разпределена за 
използване от GPR/WPR. 

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се 
ограничава до: 
–65 dBm/MHz под 230 MHz; 
–60 dBm/MHz в честотна лента 230-1000 MHz; 
–65 dBm/MHz в честотна лента 1000-1600 MHz; 
–51,3 dBm/MHz в честотна лента 1600-3400 MHz; 
–41,3 dBm/MHz в честотна лента 3400-5000 MHz; 
–51,3 dBm/MHz в честотна лента 5000-6000 MHz; 
–65 dBm/MHz над 6000 MHz. 
Максималната пикова мощност се ограничава до: 
–44,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 30-230 MHz; 
–37,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 230-1000 MHz; 
–30 dBm/MHz e.i.r.p. в честотна лента 1000-18000 MHz. 

 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се 
ограничава до –75 dBm/kHz в честотни ленти 1164-1215 
MHz и 1559-1610 MHz. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   
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И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 066 
БДС EN 302 066-1 
БДС EN 302 066-2 
БДС EN 301 489-1 

БДС EN 301 489-33 
ECC/DEC/(06)08 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 2 
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  

3 Радиочестотна лента 2400.0-2483.5 MHz   

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 25 mW e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му   

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

н
а 

ча
ст

 12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
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БДС EN 301 489-3 
2006/771/EО, както е изменено, лента 57б 

ERC/REC 70-03 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 3  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 
Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво в резервоари. 

3 Радиочестотна лента 4500-7000 MHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 24 dBm e.i.r.p. 

Ограничението за мощността важи за 
вътрешността на затворен резервоар и 
съответства на спектрална плътност  
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров 
изпитвателен резервоар. 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

 Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи 
подходящо ниво на работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на Директива 
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от 
тях, които са били посочени в публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно Директива 
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, което е най-малко 
еквивалентно на осигуряваното от посочените методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   
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И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 372 
БДС EN 302 372-1 
БДС EN 302 372-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 60 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 4  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 

Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво. 
Трябва да се спазват установените 
забранени зони около 
радиоастрономическите обекти. 

3 Радиочестотна лента 6000-8500 MHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 

7 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и 
–33 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p. 

Използва се автоматично управление на 
мощността и изисквания към антените, 
които осигуряват подходящо ниво на 
работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. 
Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, към които са били 
публикувани препратки в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са описани 
съответните ограничения, трябва да се 
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осигури ниво на работните показатели, 
което е най-малко еквивалентно на 
осигуряваното от тези ограничения.“ 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, изисквания към 
антените и автоматично управление на мощността, 
осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, 
така че да са спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, които са били посочени в публикации в 
Официален вестник на Европейския съюз съгласно 
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е 
най-малко еквивалентно на осигуряваното от посочените 
методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 729  
БДС EN 302 729-1 
БДС EN 302 729-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 63 
ECC/DEC/(11)02 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 5  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 
ча

ст
 1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне Този набор от условия за използване 
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важи само за радари за измерване на 
ниво в резервоари. 

3 Радиочестотна лента 8.5-10.6 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 30 dBm e.i.r.p. 

Ограничението за мощността важи за 
вътрешността на затворен резервоар и 
съответства на спектрална плътност 
 –41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров 
изпитвателен резервоар. 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи 
подходящо ниво на работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на Директива 
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от 
тях, които са били посочени в публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно Директива 
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, което е най-малко 
еквивалентно на осигуряваното от посочените методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 372  
БДС EN 302 372-1 
БДС EN 302 372-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 64 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   
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Таблица 6  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 
1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  

3 Радиочестотна лента 9.2-9.5 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 25 mW e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му   

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 7  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 
ча

ст
 1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  
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3 Радиочестотна лента 9.500-9.975 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 25 mW e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му   

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 8  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  

3 Радиочестотна лента 10.5-10.6 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   



9 
 

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 500 mW e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му   

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 9  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  

3 Радиочестотна лента 13.4-14.0 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 25 mW e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му   

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени   
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изисквания 

11 Допустими честотни планирания   
И

нф
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 
12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 10  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне Този набор от условия за използване 
важи само за наземни системи. 

3 Радиочестотна лента 17.1-17.3 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 26 dBm e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи 
подходящо ниво на работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на Директива 
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от 
тях, които са били посочени в публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно Директива 
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, което е най-малко 
еквивалентно на осигуряваното от посочените методи. 
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9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

 2006/771/EО, както е изменено, лента 65 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 11  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне  

3 Радиочестотна лента 24.05-24.25 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 100 mW e.i.r.p.  

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му   

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   
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И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 300 440 
БДС EN 300 440-1 
БДС EN 300 440-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 12  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 

Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво. 
Трябва да се спазват установените 
забранени зони около 
радиоастрономическите обекти. 

3 Радиочестотна лента 24.05-26.50 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 

26 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и 
–14 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p. 

Използва се автоматично управление на 
мощността и изисквания към антените, 
които осигуряват подходящо ниво на 
работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. 
Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, към които са били 
публикувани препратки в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са описани 
съответните ограничения, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, 
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което е най-малко еквивалентно на 
осигуряваното от тези ограничения.“ 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, изисквания към 
антените и автоматично управление на мощността, 
осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, 
така че да са спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, които са били посочени в публикации в 
Официален вестник на Европейския съюз съгласно 
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е 
най-малко еквивалентно на осигуряваното от посочените 
методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 729 
БДС EN 302 729-1 
БДС EN 302 729-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 67  
ECC/DEC/(11)02 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 13  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 
ча

ст
 1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне Този набор от условия за използване 
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важи само за радари за измерване на 
ниво в резервоари. 

3 Радиочестотна лента 24.05-27.00 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 43 dBm e.i.r.p. 

Ограничението за мощността важи за 
вътрешността на затворен резервоар и 
съответства на спектрална плътност  
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров 
изпитвателен резервоар. 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи 
подходящо ниво на работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на Директива 
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от 
тях, които са били посочени в публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно Директива 
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, което е най-малко 
еквивалентно на осигуряваното от посочените методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 372  
БДС EN 302 372-1 
БДС EN 302 372-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 68 
ECC/DEC/(11)02 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   
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Таблица 14  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 
Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво в резервоари. 

3 Радиочестотна лента 57-64 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 43 dBm e.i.r.p. 

Ограничението за мощността важи за 
вътрешността на затворен резервоар и 
съответства на спектрална плътност 
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров 
изпитвателен резервоар. 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

 Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи 
подходящо ниво на работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на Директива 
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от 
тях, които са били посочени в публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно Директива 
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, което е най-малко 
еквивалентно на осигуряваното от посочените методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 

ча
ст

 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 372  
БДС EN 302 372-1 
БДС EN 302 372-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 
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2006/771/EО, както е изменено, лента 74б 
ECC/DEC/(11)02 
ERC/REC 70-03 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 15  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 
Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво. 

3 Радиочестотна лента 57-64 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 

35 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и 
–2 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p. 

Използва се автоматично управление на 
мощността и изисквания към антените, 
които осигуряват подходящо ниво на 
работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. 
Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, към които са били 
публикувани препратки в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са описани 
съответните ограничения, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, 
което е най-малко еквивалентно на 
осигуряваното от тези ограничения.“ 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, изисквания към 
антените и автоматично управление на мощността, 
осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, 
така че да са спазени съществените изисквания на 

 



17 
 

Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти 
или части от тях, които са били посочени в публикации в 
Официален вестник на Европейския съюз съгласно 
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на работните показатели, което 
е най-малко еквивалентно на осигуряваното от посочените 
методи. 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 729 
БДС EN 302 729-1 
БДС EN 302 729-2 
БДС EN 301 489-1 
 БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 74в 
ECC/DEC/(11)02 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

Таблица 16  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
на

 ч
ас

т 

1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 
Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво в резервоари. 

3 Радиочестотна лента 75-85 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   
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7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 43 dBm e.i.r.p. 

Ограничението за мощността важи за 
вътрешността на затворен резервоар и 
съответства на спектрална плътност 
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров 
изпитвателен резервоар. 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, осигуряващи 
подходящо ниво на работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на Директива 
2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или части от 
тях, които са били посочени в публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз съгласно Директива 
2014/53/ЕС, са описани съответни методи, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, което е най-малко 
еквивалентно на осигуряваното от посочените методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   

И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 372  
БДС EN 302 372-1 
БДС EN 302 372-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 78б 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

 

Таблица 17  
 № Параметър Описание Коментар 

Н
ор

м
ат

ив
н

а 
ча

ст
 1 Радиослужба Подвижна  

2 Приложение Устройства за радиоопределяне 
Този набор от условия за използване 
важи само за радари за измерване на 
ниво.  
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Трябва да се спазват установените 
забранени зони около 
радиоастрономическите обекти. 

3 Радиочестотна лента 75-85 GHz  

4 Разпределение на каналите   

5 Модулация/Широчина на заеманата 
честотна лента   

6 Посока/Разделяне   

7 Предавателна мощност/Плътност 
на мощността 

34 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и 
–3 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p. 

Използва се автоматично управление на 
мощността и изисквания към антените, 
които осигуряват подходящо ниво на 
работните показатели, така че да са 
спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. 
Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, към които са били 
публикувани препратки в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са описани 
съответните ограничения, трябва да се 
осигури ниво на работните показатели, 
което е най-малко еквивалентно на 
осигуряваното от тези ограничения.“ 

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му 

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмущенията, изисквания към 
антените и автоматично управление на мощността, 
осигуряващи подходящо ниво на работните показатели, 
така че да са спазени съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. Ако в хармонизирани стандарти или 
части от тях, които са били посочени в публикации в 
Официален вестник на Европейския съюз съгласно 
Директива 2014/53/ЕС, са описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на работните показатели, което е 
най-малко еквивалентно на осигуряваното от посочените 
методи. 

 

9 Разрешителен режим   

10 Допълнителни съществени 
изисквания   

11 Допустими честотни планирания   
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И
нф

ор
м

ат
ив

на
 ч

ас
т 

12 Планирани промени   

13 Позоваване 

БДС EN 302 729 
БДС EN 302 729-1 
БДС EN 302 729-2 
БДС EN 301 489-1 
БДС EN 301 489-3 

2006/771/EО, както е изменено, лента 78а 
ECC/DEC/(11)02 
ERC/REC 70-03 

 

14 Номер на нотификацията   

15 Забележка   

 

 


