
 
 
 
 
 
 

К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
 
 

Приложение към Решение № … от …… 2015 г.  
 
 

РЕШЕНИЕ № … 
 

от ………. април 2015 г. 
 

 
за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които 

ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1368/31.05.2012 г. на Комисията за 
регулиране на съобщенията, обн. ДВ. бр. 47 от 22.06.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 06.06 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 2015 г.) 

 
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения 

 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 
 
 
 

§ 1. В приложението към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Точка 9 се изменя и допълва така: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„9. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове 
(MCV услуги) 

Радиочестотни ленти и системи, 
които са разрешени за 

предоставяне на МСV услуги 
Предавателна мощност/плътност 

на мощността 

Радиочесто
тна лента Тип Система 

Максимална 
излъчена 
изходна 

мощност за 
мобилни 

терминали, 
използвани 
на борда на 
плавателния 
съд и под 
контрола на 
базовата 
станция на 
плавателния 

съд 

Максимална 
плътност на 
мощността на 

базовата станция на 
плавателен съд, 
измерена във 
външни зони на 
плавателния съд 
при коефициент на 

усилване на 
антената при 

измерването 0 dBi 

Достъп до канал и правила за заемането му Експлоатационни 
изисквания 

880-915 MHz
925-960 MHz

GSM9
00 5 dBm 

1710-1785 
MHz 
1805-1880 
MHz 

GSM1
800 

GSM система - 
електронна 
съобщителна 
мрежа, която 
съответства на 
GSM 
стандартите, 
публикувани от 
Европейския 
институт за 
стандарти в 
далекосъобщен
ията, и по 
специално на 
БДС EN 301 502 
и БДС EN 
301 511. 

0 dBm 

–80 dBm/200 kHz 

Използват се методи за намаляване на 
радиосмущенията, които осигуряват резултати, 
най-малко равностойни на следните показатели 
на базата на GSM стандартите: 
- на разстояние между две и три морски мили от 
изходната линия чувствителността на приемника 
и прагът на разпадане на връзката (ACCMIN1 и 
минимално RXLEV2 ниво) на мобилните 
терминали, използвани на борда на плавателен 
съд, са равни на или надхвърлят –70 dBm/200 
kHz, а между три и дванадесет морски мили от 
изходната линия - равни на или надхвърлят –75 
dBm/200 kHz; 
 
- функцията предаване с прекъсване на 
излъчването3 следва да бъде активирана в 
режим на предаване на MCV системата; 
 
- зададена е минималната стойност на 
параметъра за компенсиране на закъснението 
(timing advance)4 на базовата станция на 
плавателния съд. 

Предоставящата 
MCV услуги система 
не се използва на 
разстояние по-
малко от две морски 
мили5 от изходната 
линия съгласно 
Конвенцията на 
Организацията на 
обединените нации 
по морско право;  
 
На разстояние от 
две до дванадесет 
морски мили от 
изходната линия 
базовата станция на 
плавателен съд 
използва само 
вътрешни антени. 
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 (1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018. 
(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008. 
(3) Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous transmission) или DTX; съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008. 
(4) Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018. 
(5) Една морска миля е равна на 1852 метра.” 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 
§ 5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(д-р Веселин Божков) 

                                                                              ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
         (Йолиана Райкова) 
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