
ТАБЛИЦА  
с постъпилите в КРС становища по проекта за изменение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужби 

неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова  
и съоръженията, свързани с тях (Техническите изисквания) 

 
Заинтересовани 

лица Предложения Статус Мотиви за неприемане/място на отразяване на 
приети предложения 

       
„Булсатком“ АД С оглед подобряване на правната техника, предлагаме 

редакционно във всички разпоредби на Техническите изисквания, 
където се използва израза „електронни съобщителни мрежи от 
неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужба“, 
същият да се замени с „електронни съобщителни мрежи по чл. 1“.    

Приема се 

Отразено в Техническите изисквания. 

„Булсатком“ АД По чл. 3 предлагаме следната редакция: „Предприятията 
осъществяват електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се 
осъществяват след издаване на разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, 
Комисията) и при спазване изискванията на Закона за 
електронните съобщения  (ЗЕС) и актовете по прилагането 
му.” 

Не се 
приема 

Избраната редакция на текста на чл. 3 е с оглед 
уеднаквяване на издадените от КРС Технически 
изисквания за различните видове електронни 
съобщителни мрежи. 

„Булсатком“ АД Предлагаме новият чл. 7 да придобие следната редакция: „В 
случаите, когато е необходима международна координация и 
нотификация на земна станция се следват условията, посочени 
в Приложение 2“. 

 Приема се 
частично 

С оглед постъпилото предложение, текстът на чл. 7 
се изменя, както следва: „Правилата за 
международна координация и нотификация при 
осъществяване на електронни съобщения чрез 
мрежите по чл. 1 се съдържат в Приложение № 2.” 

„Булсатком“ АД В „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“ предлагаме да се създаде 
нова точка 21. със следното съдържание: „Позиции на 
геостационарната орбита“ е вид ограничен ресурс, представляващ 
съвкупност от уникалното разположение на всяка спътникова 
система на геостационарната дъга със съответните й 
радиочестотни назначения/разпределения, вписани в MIFR.“  

Не се 
приема 

Не се изисква допълнително дефиниране на 
понятието „позиция на геостационарната орбита”. В 
подкрепа следва да бъде посочено, че в MIFR се 
вписват честотни назначения с прилежащите им 
технически характеристики, една от които е именно 
позиция на геостационарната орбита  (координати 
на точка на излъчване, които се намират на 
геостационарната дъга). Понятието е изцяло 
физическо и не включва в себе си „съответни 
радиочестотни назначения/разпределения” 
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„Булсатком“ АД В Таблицата на Приложение 1 към чл. 6 предлагаме следните 
редакции: 

1. Честотните обхвати 3400 – 3700 MHz и 3700 – 4200 МHz да се 
заменят с обединен честотен обхват 3400 – 4200 МHz. 

2. Честотните обхвати 5850 – 5925 MHz, 5925 – 6425 МHz и 6425 
– 6700  да се заменят с обединен честотен обхват 5850 – 6700 МHz. 

3. Честотните обхвати 14 – 14.25 GHz и 14.25 – 14.5 GHz да се 
замени с обединен честотен обхват 14 – 14.5 GHz. 

4. Да се добави нов ред, след 21.4 – 22 GHz: 

24,65 – 25,25 
GHz 

FSS, Земя - 
космос 

Некоординирани и координирани 
земни станции   

Приема се 
частично 

Приемат се т. 1, т. 2 и т. 4 от предложението, което 
е отразено в Техническите изисквания.  
 
Не се приема т. 3. Цитираното в Приложение 1 от 
проекта за изменение на Техническите изисквания 
Решение ERC/DEC/(98) 15 се отнася само за 
честотен обхват 14 – 14,25 GHz, поради което двата 
честотни обхвата не следва да бъдат обединявани. 
14,00 – 
14,25 GHz  

FSS, Земя-
космос  
МSS, Земя-
космос  

… ERC/DEC/(98)1
5  
 

14,25 – 
14,5 GHz  

FSS, Земя-
космос;  
МSS, Земя-
космос  

…  

 
„Булсатком“ АД Предлагаме текста на Приложение 2 да се измени, както следва:  

„УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА 
КООРДИНАЦИЯ И НОТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМНИ СТАНЦИИ ОТ 
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА 

РАДИОСЛУЖБА 

1. Международна координация и нотификация на земни станции от 
неподвижна-спътникова радиослужба, се извършва по процедурните 
правила на Радиорегламента. 
2. В случай, че се предприемат действия за международна 
координация и нотификация на земни станции, предприятието подава 
база данни към Комисията, в съответствие с изискванията на 
Приложение 7 на Радиорегламента.  
3. В случай на доказани смущения от ненотифицирани земни 
станции към станции на територия на друга администрация или към 
нотифицирани земни станции на територията на Република 
България, Комисията има право да измени издаденото разрешение 
като последствията са за сметка на предприятието.“ 

Приема се 
частично 

Заглавието на Приложение № 2 се изменя в 
съответствие с промяната в текста на чл. 7 от 
Техническите изисквания.  
 
Първи абзац се изменя, както следва: 
„Международна координация и нотификация на 
честотни назначения, използвани от земните 
станции в електронните мрежи от неподвижна-
спътникова радиослужба, се извършва по 
процедурните правила на Радиорегламента.” 
Предложенията за изменение на т. 1, т. 2 и т. 3 от 
Приложение № 2 към Техническите изисквания не 
се приемат поради следните аргументи: 
По т. 1: С оглед по-голяма яснота е необходимо да 
бъдат посочени конкретните хипотези, при които се 
извършва международна кординация и 
нотифицикация на земни станции. В тази си 
редакция текстът фигурира и в Приложение № 2 
към чл. 4 от действащите Технически изисквания. 
по т. 2: Предложението е редакционно. Считаме, че 
следва да бъде запазен текстът, в който записът е 
по-подробен. Конкретизирането на част от 
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техническите характеристики, изисквани при 
международна координация и нотификация на 
земна станция, е с цел улеснение при подаване на 
документите от предприятията. 
по т. 3: Съгласно действащите Технически 
изисквания т.3 разглежда случая, при който земна 
станция на територията на Република България, на 
която е издадено разрешение (нотифицирана или 
ненотифицирана) предизвиква смущения към земна 
станция на територията на чужда администрация. В 
случай на доказани смущения, се провежда 
кореспонденция между двете администрации с цел 
установяване причините за смущенията и се 
предприемат съответните мерки за отстраняването 
им. Съгласно Закона за електронните съобщения 
КРС издава разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс, в т. ч. 
за използване на земни станции на територията на 
Република България, след осъществяване на 
национално координиране на радиочестоти и 
радиочестотни ленти в конкретния обхват със 
заинтересуваните държавни органи, ведомства и 
служби. Издаването се извършва на принципа 
„пръв поискал, пръв получил”.  

 
 


