
 
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  

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 434 
 
 

 
от 29 август 2016 г. 

 
 
за изменение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с 
тях (Обн. ДВ. бр. 92 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 48 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 31 от 2010 г., попр. ДВ. бр. 45 от 2010 
г., изм. ДВ. бр. 94 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 65 от 2011 г., попр. ДВ. бр. 68 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 101 от 2012 

г., изм. ДВ. бр. 51 от 2013 г.) 
 
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения 
 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
 

§ 1. В член 2 се правят следните изменения: 
1. Точка 2 се заличава. 
2. Досегашните точки 3 и 4 стават съответно точки 2 и 3. 

§ 2. В член 4 се правят следните изменения: 
1. Точка 2 се заличава. 
2. Досегашните точки 3 и 4 стават съответно точки 2 и 3 и се изменят така: 
„2. PMR/PAMR в обхвати 420 MHz и 460 MHz – приложение № 2; 
3. CDMA - PAMR в обхват 460 MHz – приложение № 3.“. 

§ 3. Член 5 се изменя така: 
„Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват при спазване на стандартите и 

стандартизационните документи, посочени в приложение № 4 и всички действащи в Република България 
стандарти и стандартизационни документи, приложими за съответните мрежи.“. 

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 
1. Точка 2 се заличава. 
2. Досегашните точки 3 и 4 стават съответно точки 2 и 3. 

§ 5. В приложенията се правят следните изменения: 
1. Приложение № 2 към чл. 4 се заличава. 
2. Досегашното Приложение № 3 става Приложение № 2. 
3. Досегашното Приложение № 4 става Приложение № 3. 
4. Досегашното Приложение № 5 става Приложение № 4 и се изменя така: 
 

„Списък на приложими стандарти и стандартизационни документи за мобилните наземни мрежи 
 

Стандарти и стандартизационни документи 

БДС EN 300 392-2 Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D). 
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)  

БДС EN 300 394-1 Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания 
за изпитване за съответствие. Част 1: Радио  

БДС EN 300 396-2 Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания 
за работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката  



Стандарти и стандартизационни документи 

БДС EN 301 419-7 
Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+). Изисквания за 
присъединяване към глобалната система за мобилни връзки (GSM). Обхват 
за железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп. 

БДС EN 301 489-25 

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). 
Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 
25: Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и 
спомагателни съоръжения 

БДС EN 301 489-26 

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). 
Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и 
служби. Част 26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с 
разширен спектър, ретранслатори и спомагателни съоръжения. 

БДС EN 301 502 

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Хармонизиран европейски 
стандарт (EN) за съоръжения за базови станции, покриващ съществените 
изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни 
далекосъобщителни устройства (R&TTED) 

БДС EN 301 511 

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM). Хармонизиран 
европейски стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM 
1800, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за 
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED 

БДС EN 301 526 

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). 
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA мобилна станция с 
разширен спектър, работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 
450) и в PAMR обхвати 410, 450 и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ 
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и 
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) 

БДС EN 302 426 

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). 
Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят 
спектър, работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA450) и в 
обхватите за PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA-PAMR), покриващ 
съществените изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и 
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) 

БДС EN 303 035-1 

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски 
стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на 
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 
устройства (R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D) 

БДС EN 303 035-2 

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски 
стандарт (EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на 
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 
устройства (RTTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO) 

БДС EN 60950-1 Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1: 
Общи изисквания 

БДС EN 60950-21 Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 
21: Дистанционно захранване 

БДС EN 60950-22 Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 
22: Устройства/съоръжения инсталирани на открито 

БДС EN 60950-23 Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 
23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни 
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Стандарти и стандартизационни документи 

СД ETSI/TR 102 001 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). 
Справочен документ за системи за разширена пакетна TETRA услуга (TAPS) 

СД ETSI/TR 102 491 
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). 
Усъвършенствана TETRA услуга за данни (TEDS). Системен справочен 
документ 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(д-р Веселин Божков) 

 ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
(Цветелина Севлиевска) 
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