
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 № 1026 от 27.09.2010 г. 

 

РЕШЕНИЕ № ….. 
 

от …….. 2010 г. 
 

За изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните 
съобщителни мрежи от радиослужба „Радиоразпръскване” и съоръженията, свързани с тях (Приети с 
Решение № 1306 от 25.10.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, Обн., ДВ, бр. 98 от 
27.11. 2007 г.) 
 

На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения и решение № …./…2010 г.  на 
Комисията за регулиране на съобщенията 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

§ 1. В Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 Изисквания към подготовката на „Технически 
характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения за наземно аналогово 
радиоразпръскване” се добавя следната забележка: 
 

„Забележка: При промяна на телевизионен канал и/или други технически характеристики, 
включени в Приложение 1 към разрешение за наземно аналогово радиоразпръскване с национален 
обхват, когато изменението се налага във връзка с прехода от аналогова към цифрова телевизия за 
периода до приключване на едновременното излъчване на аналогови и цифрови предаватели 
(симулкаст), предприятието може да предостави попълнено Приложение P101-T, заедно с приложение 
8, с изключение на случаите в които: 

 
1. се променя конфигурацията на антенна система или се подменя съществуваща антенна 

система – предприятието предоставя попълнено Приложение P101-T, заедно с приложения 2, 3, 4, 5 и 
8; 

2. се променя местоположението на предавателна станция; 
3. се повишава максималната мощност на изхода на предавателя на предавателна станция, 

намираща се в населени територии; 
4. се повишава максималната ефективно излъчена мощност на предавателна станция, 

намираща се в населени територии.” 
 
§ 2. В Приложение 6 към чл. 10 се правят следните изменения: 
 
1. Създава се нова т. 1, както следва: 
 
”1. Предприятията осигуряват непрекъснатост на излъчването от предавателните станции. 
1.1. При излъчване на програма с продължителност по-малка от 24 часа предприятията 

осигуряват непрекъснатост на излъчването от предавателните станции съобразно продължителността 
на излъчваната програмата. 

1.2. При предоставен за ползване индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър в честотни ленти от обхват 3950.0 – 26100.0 kHz предприятията осигуряват непрекъснатост на 
излъчването от предавателните станции съгласно международно координираните разписания по 
сезони. 

1.3. При повреди, появили се при извънредни обстоятелства отстраняването на повредите и 
привеждането на електронните съобщителни мрежи в съответствие с настоящите технически 
изисквания се извършва във възможно най-кратък срок, след като отпаднат причините, предизвикали 
повредите.” 

 
2. Досегашните точки от  1 до 6 се преномерират. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

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

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                     (д-р Веселин Божков) 
 
 
               ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
               (Васил Милушев) 
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