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

любителската радиослужба 
 

Проектът за изменение и допълнение на Техническите изисквания има за цел да 
определи условията за ползване на новите радиолюбителски честотни ленти, въведени с 
изменението и допълнението на Националния план за разпределение на радиочестотния 
спектър. 

Част от предложените промени в Техническите изисквания са свързани с 
отстраняване на проблеми, възникнали в процеса на прилагането им и са продиктувани от 
необходимостта от прецизиране на някои от съществуващите текстове. По отношение на 
определянето на лични опознавателни знаци на радиолюбители - чужденци е предложено 
периодът, за който се определят  да е съобразен с периода на пребиваването в Република 
България. Във връзка с поддържането на актуални данни за радиолюбителите в КРС, е 
необходимо радиолюбителите с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г., да 
обновят данните си. Срокът за актуализация е предвидено да бъде до 31.12.2015 г. 
Съгласно Техническите изисквания освободените опознавателни знаци на любителски 
ретранслатори и радиофарове се предоставят за ползване след изтичане на 5 години от 
датата на освобождаването им. Тъй като ретранслаторите и радиофаровете по същество 
служат за идентификация на техническото съоръжение е предложено освободените 
опознавателни знаци на любителски ретранслатори и радиофарове да могат да се 
определят на друг радиолюбител от момента на освобождаването им. 

С цел развитие на радиолюбителската дейност е добавена нова разпоредба, 
позволяваща на лица, които не са радиолюбители да работят на клубна любителска 
радиостанция, също така е дадено по-широко тълкуване на „Любителски ретранслатор” и 
„Любителски радиофар”, с което се позволява поставянето им на балони и спътници. 

Преразгледани са разрешените максимални мощности на изхода на предавателя в 
радиочестотния спектър, предоставен за осъществяване на електронни съобщения чрез 
радиосъоръжения от любителската радиослужба и в част от честотните ленти, в които 
няма условия за създаване на смущения на други радиослужби е предложено мощностите 
да бъдат повишени. С оглед осъществяването на регулаторните функции на КРС, в 
проекта е предвидено използването на стационарни радиостанции при участие в 
радиолюбителски състезания, когато са необходими по-големи мощности, да се извършва 
след уведомяване на КРС. 

Предлаганите изменения и допълнения в Техническите изисквания са съобразени и с 
постъпили в КРС предложения от Българската федерация на радиолюбителите.  
 


