
Мотиви за изготвянето на проекта за изменение и допълнение на Технически изисквания за 
осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската 

радиослужба 
 
Съгласно Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения от любителската радиослужба (Техническите изисквания) при определяне на 
опознавателен знак на радиолюбител-чужденец, пребиваващ в Република България, е 
необходимо той да представи в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) преведени на 
български език и легализирани документ за радиолюбителски клас и национална лицензия. 
Предвид факта, че Република България се е присъединила към Препоръка T/R 61-02 на CEPT, 
касаеща придобиването на радиолюбителска правоспособност, в проекта за изменение и 
допълнение на Техническите изисквания се предвижда определянето на опознавателен знак на 
радиолюбител-чужденец, притежаващ хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) 
в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на CEPT да се извършва и в случай на представяне в 
КРС на заверено копие от HAREC документа. 

Друго предложение е свързано със зачестилите случаи на радиолюбители, имащи 
желание да сменят определения им опознавателен знак. Съгласно Техническите изисквания е 
необходимо да се изчака 5 години преди освободеният знак да бъде даден на друг, дори и 
когато не е използван. Предвид посоченото в проекта за изменение и допълнение на 
Техническите изисквания е направено предложение освободеният опознавателен знак да може 
да бъде предоставян за ползване от датата на освобождаване, при условие, че притежателят 
му декларира, че знакът не е ползван. Също така се предвижда и ограничение от страна на 
радиолюбителите да променят личния си опознавателен знак до два пъти, като се допуска 
изключение в случаите, когато при промяна на постоянния адрес на радиолюбителя се сменя 
зоната (от Южна България на Северна България или обратно). 

В Техническите изисквания няма определени изисквания за отказ за ползване на 
временни опознавателни знаци, затова в проекта за изменение и допълнение на Техническите 
изисквания се добавят нови разпоредби, съгласно които да има възможност за освобождаване 
на временни знаци и предоставянето им за ползване. 

С цел да се улесни организирането и провеждането на изпит за придобиване на 
радиолюбителска правоспобосност е направено предложение да се определи срок за подаване 
на заявление за допускане до изпит като той да бъде не по-късно от 2 дни преди обявената 
дата за провеждане на изпита. 

Според Техническите изисквания КРС поддържа публичен регистър на 
радиолюбителите. В проекта за изменение и допълнение на Техническите изисквания се 
предлага да бъде създадена разпоредба, дефинираща съдържанието на регистъра, както и да 
се добави разпоредба, в която да е указано, че данните, касаещи адреса на радиолюбителя, се 
публикуват в регистъра само при изрично желание от негова страна. 
 


