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ТАБЛИЦА 
с постъпилите в КРС становища по проект на решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни 

съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба 
(процедура, открита с Решение № 241/22.05.2014 г. на КРС) 

 
Заинтере
совани 
лица 

Становища Статус Мотиви 

По § 3и § 9 от Проекта: 
Предложена е следната редакция на чл. 9, т. 3: 
„Радиолюбител, притежаващ радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 г., 
има правото след уведомяване на комисията да използва радиопредавател с 
изходна мощност до 1500 W (31.8 dBW) в стационарен режим на работа и в 
честотните ленти съгласно приложение № 1 от определено място при 
спазване на нормите за електромагнитна безопасност;” 
Предложеното така формиране на т.3 избягва уведомяването преди всяко 
състезание и свързаните с това неудобства от постоянна кореспонденция и 
изразходване на средства. Състезанията в спортния календар са многобройни 
(ежеседмични или целогодишни), а също в този член идеята е да се 
регистрират станциите, които провеждат радиовръзки с така наречените 
пасивни ретранслатори (Земя-Луна-Земя) в УКВ обхватите . Съществуващите 
използвани в момента фабрични усилватели на мощност отговарят и са 
преминали всякакви ЕМС-тестове и притежават нужните сертификати и 
одобрения от ЕК и от FCC. 

Андрей 
Съчков 

Изходната мощност в радиочестотните ленти 430-432MHz и 432-433,05MHz да 
може да се ползва при условията на чл. 9, т. 3. 
За провеждане на радиовръзки с така наречените пасивни ретранслатори 
(Земя-Луна-Земя) само в честотна лента от 430-432MHz и 432-433,05MHz. 

Приема 
се 
частично 
 

Приема се да не се изисква уведомяване преди всяко 
състезание.  
Не се приема редакцията на текста, в частта касаеща 
изходната мощност, тъй като това ще засегне не само УКВ 
обхватите. 
Добавя се, че радиопредавател с изходна мощност до 
1000 W може да се използва и за експериментални цели 
(връзки чрез отражение от Луната, метеорни следи и др.) 
 

Андрей 
Съчков 

Предложена е следната редакция на забележка*** в  Приложение № 1 към чл. 
9, т. 2 и 3 и чл. 10 и § 1: 
„*** Радиочестотна лента 50.05-50.20 MHz се използва на вторична основа с 
мощност до 100 W за нуждите на любителската радиослужба при спазване 
на необходимото защитно отстояние и не причинява вредни смущения на 
другите радиослужби, работещи в този честотен обхват.” 
Предложеното е базирано на измервания и тестове в дадения честотен 
спектър. Любителската радиослужба е на вторична основа, но класа на 
излъчване е теснолентов за разлика от другите служби използващи този 
радиочестотен спектър. Също така масовата радиопредавателна апаратура, 
която се произвежда и продава, преминала всички EMC-тестове, притежаваща 
необходимите сертификати и одобрена от ЕК. Съвременната технология е 
коренно различна от тази използвана преди години. 

 Не се 
приема 

В забележка 63 от Националния план за разпределение на 
радиочестотния спектър изрично е определено, че за 
нуждите на любителската радиослужба радиочестотната 
лента 50.05-50.20MHz се използва на вторична основа с 
мощност до 10W. 

Георги 
Василев Да отпадне уведомяването преди всяко състезание Приема 

се  
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По § 4 от Проекта: 

Андрей 
Съчков 

чл.10а ал. 2 да отпадне.  
Създаването на този чл.10а е да могат младите радиолюбители ( децата ) да 
бъдат „запалени” по този спорт и дейност от по-ранни години и при достигане 
на нужните условия(години) да се явят и покрият изискванията за собствени 
опознавателни знаци. Ако чл.10а ал.2 остане в този вид означава да ограничим 
развитието и интереса на подрастващите радиолюбители. Този чл.10а не е за 
пълнолетните хора, основно е за децата...така те могат да се развиват в 
техническо и езиково отношение, като контрола върху това е поет от 
радиолюбител с клас 1 и съответния стаж. 

 Приема 
се 
частично 

В съответствие с разпоредбите на международни актове, 
чл. 10а, ал. 2 се допълва, като се разширява обхвата на 
действие и извън територията на Република България, в 
случай, че има двустранни споразумения между 
Република България с др. държави.  

По § 5 от Проекта: 

Георги 
Василев 

Да има процедура за работа на радиолюбители от държави, което не са  CEPT 
при престой до 3 месеца в България 

 Приема 
се Отразено в текста на акта.   

По § 7 от Проекта: 

Андрей 
Съчков 

Предложена е нова редакция на § 4а, ал. 1:  
„§ 4а. (1) Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г., 
които не се обновили своите данни до настоящия момент, са длъжни да 
обновят своите данни в комисията в срок до 31.12.2015 г. 

 Приема 
се 

В текста е посочено, че данните следва да се обновят от 
тези лица, които не са ги обновили до момента на 
влизането на настоящото изменение и допълнение на 
Техническите изисквания в сила.  

По § 8 от Проекта 

Георги 
Василев Слушателските знаци да продължат действието си. Приема 

се §7 се запазва. 

 


