ТАБЛИЦА
с постъпилите в КРС становища по проекта на „Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителска радиослужба”
Заинтересовани лица

Предложения
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ:
В разпоредбата на чл.12, ал.1 да отпадне
новосъздадената т.7:
Мотиви : Невъзможно е радиолюбителската
апаратура да отговаря на БДС. Това
противоречи по същество на
радиолюбителската дейност, която по
същество е изследователска и
Българска федерация на експериментаторска. Радиолюбителите
радиолюбителите
използват два вида апаратура фабрична и
(БФРЛ)
любителски произведена. И в двата случая
радиолюбителят може да прави промени по
схемата на използваната апаратура във всеки
момент, което е същностно в дейността му,
като радиолюбител. Нарушавайки
първоначалната схема на устройството, то
автоматично вече не отговаря на никакви
стандарти.

Статус

Приема се по принцип

Мотиви за неприемане/място на
отразяване на приетите предложения

Текстът придобива следния вид:
"7.Фабрично произведените
радиосъоръжения от любителската
радиослужба да отговарят на
изискванията на БДС EN 301 783."

БФРЛ

Текстът на чл. 14 да придобие следния вид: " В
случай на констатирани нарушения или
при други обстоятелства , комисията
може да отправя до радиолюбител
обосновани писмени искания за предоставяне
на информация, съгласно разпоредбите на
Не се приема
Закона за електронните съобщения /ЗЕС/."
Мотиви : В случай на получени оплаквания от
работата на радиолюбители включително и
наличието на аудио запис от нарушението, КРС
да може да изиска от радиолюбителя писмени
обяснения за извършените от него нарушения
или за изясняване на други обстоятелства.

Тъй като разписаният от КРС текст е по
широкообхватен, считаме за уместно същият
да бъде запазен. Думите "други
обстоятелства" не са дефинирани, а по
отношение на нарушенията - комисията не
може да ограничава полето си на регулация,
като отправя обосновани писмени искания
само по отношение на нарушения.

БФРЛ

Да се запази настоящият текст на чл. 19, ал. 5.
Мотиви : „Повиквателен знак" /call sign/ е
термин, наложен още от началото на
организираното радиолюбителско движение,
който и понастоящем се използва от всички
международни и национални организации,
регламентиращи работата на радиолюбителите
Не се приема
по света. Считаме, че не е целесъобразно
замяната му с термина „опознавателен", който
се отнася до професионални ползватели на
честотния спектър, тъй като би се получила
разлика в терминологията на българското и
международно законодателство, касаещо
дейността на радиолюбителите.

ЗЕС си служи с понятието „опознавателен
знак”, а Техническите изисквания за
осъществяване на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителска
радиослужба (ТИ) за изготвени въз основа на
ЗЕС. Предвид това че терминологията е
законоустановена, същата в подзаконовия
акт следва да бъда съобразена със закона.

БФРЛ

Чл. 22а, ал.3 да отпадне или да придобие
следния вид: "Едно лице или радиоклуб може
да притежава само един опознавателен знак
в случаите по ал.1, т.1 и т.5 и повече от
един опознавателен знак в случаите по т.
3. "
Мотиви : Така формулирана ал. З предполага,
че едно лице може да притежава само по един
опознавателен знак в случаите по ал.1 точки 1,
Приема се
3 и 5. Докато за т.1 и т. 5, това е правилно и
логично, същото не може и не трябва да се
отнася за радиолюбителските ретранслатори и
радиофарове, където едно лице може да
притежава повече от един опознавателен знак,
тъй като в тези случаи опознавателните знаци
се дават на предаващото устройство
/техническото средство/, а не на собственика
му.

Текстът придобива следния вид:
" (3) Едно лице или радиоклуб може да
притежава само един опознавателен знак в
случаите по ал. 1, точки 1 и/или 5. ”

БФРЛ

Чл. 25а, ал. 2 да придобие следния вид:
"Временен опознавателен знак може да бъде
предоставен само на вече лицензиран
/правоспособен/радиолюбител или радиоклуб,
подали писмено искане за предоставянето
Приема се
му."
Мотиви : Временен опознавателен знак да се
предоставя само на лицензирани
/правоспособни/ радиолюбители или
радиоклубове.

Текстовете на § 1, т. 1 и т. 11 от
Допълнителните разпоредби на ТИ дават
дефиниции на понятията "радиолюбител" и
"радиолюбителски клуб", т.е. радиолюбител
може да бъде само лице, притежаващо
разрешително за правоспособност на
радиолюбител, а радиолюбителският клуб е
сдружение на лица с радиолюбителска
правоспособност.
Текстът придобива следния вид: "(2)
Временен опознавателен знак на
радиолюбител/радиоклуб може да бъде
предоставен за ползване на всяко
юридическо лице, физическо лице или
едноличен търговец, което е подало,
писмено искане за предоставяне на
временен опознавателен знак и спазва
тези технически изисквания."

БФРЛ

Чл. 25а, ал. 5 да придобие следния вид: "(5)
Писменото искане за предоставяне на
временен опознавателен знак се подава в
КРС най-рано един месец преди
настъпването на календарната година през
която той ще бъде предоставен за ползване.
В случай, че няма постъпило заявление от
ползващия в момента временния
опознавателен знак за продължение
ползването му през следващата година,
той може да се предостави на друг
радиолюбител или радиоклуб не по-рано
Не се приема
от изтичането на тригодишен срок. "
Мотиви : Работата с подобен инициал
предполага сериозна организация,
използването на значителни ресурси и
наличието на сериозно количество поща за
обмена на която е необходимо технологично
време. Също така, адресът на използващия
опознавателния знак е разпространен в много
на брой информационни масиви, което
предполага и директна кореспонденция с него,
която може да се осъществява в
продължителен период след приключване на
работата му с временния опознавателен знак.

Временните опознавателни знаци се издават
във връзка с честване на бележити дати,
участие в международни радиолюбителски
състезания и експедиции и други подобни, т.
е. имат временен характер. Предложението
за запазването на знака минимум три години
е в разрез както с текста на т. 2 на
Приложение № 3 към чл. 22 от ТИ, така и с
текста на чл. 25а, ал.4 от ТИ.
Нарушаването на временния характер на
тези знаци и превръщането им в лични
такива противоречи на изискването на чл.
22а, ал. 3 от ТИ.
Радиолюбителите сами посочват периода за
ползване на знака още при подаване на
искането си (като максималният срок е 1
година). По този начин те трябва да
организират и работата си, съобразявайки се
с временния характер на тези знаци и със
срока, за който те са им предоставени.

БФРЛ

Приложение № 3, т. 1 да придобие вида: "1.
Комисията определя лични опознавателни
знаци на всички български радиолюбители. Те
се състоят от буквите /националния
префикс/ LZ и една цифра, следвана от две
или три букви от латинската азбука
/суфикс/ . За Южна България /първа зона/ се
използват цифрите 1,3,5,7 и 9, а за Северна
България /втора зона/ цифрите 2,4,6 и 8. За
суфикса в личния опознавателен знак на
Приема се
клубните любителски радиостанции се
определя комбинация от три букви на
латинската азбука от КАА до КZZ. "
Мотиви : 1. Инициалите с една буква след
цифрата да се предоставят само, като
временни опознавателни знаци за участие в
състезания. 2. Комбинациите от КАА до КZZ да
се предоставят само на клубни радиостанции.
В момента има предоставени такива
комбинации на отделни радиолюбители.

БФРЛ

Приложение № 3, т. 10.1 да придобие вида:
"10.1. Освободените знаци по т. 9.а.1 се
предоставят за ползване след изтичане на
10 години от датата на освобождаването
им или от момента на освобождаването им,
при постъпило писмено съгласие от преките
Приема се
наследници."
Мотиви : Повиквателният знак е фактически
второ име на радиолюбителя, в някои случаи
дори по известно от основното му име. В тази
връзка е целесъобразно, за да не се получават
грешки или объркване, срокът да бъде
продължен на 10 год.

Текстът придобива следния вид:
"1. Комисията определя лични
опознавателни знаци на всички български
радиолюбители. Те се състоят от
буквите (националния префикс) LZ и една
цифра, следвана от две или три букви от
латинската азбука (суфикс). За Южна
България (първа зона) се използват
цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна
България (втора зона) цифрите 2, 4, 6 и 8.
За суфикса в личния опознавателен знак на
клубните любителски радиостанции се
определя комбинация от три букви на
латинската азбука от КАА до КZZ."

Текстът придобива следния вид: "10.1.
Освободените знаци по т. 9.а.1 се
предоставят за ползване след изтичане на 10
години от датата на освобождаването им или
от момента на освобождаването им, при
постъпило писмено съгласие от преките
наследници."

БФРЛ

БФРЛ

Към текста на чл. 9 да се добави нова т. 5 със
следното съдържание: "5. За оказване на
спешно съдействие в случай на кризи,
бедствия или крупни аварии да предоставя
радиолюбителската си станция за
Не се приема
осъществяване на радиовръзки от името на
трети лица."
Мотиви : Съгласно ITU Radio regulation art 25-3
updated by the decision of the WRC-03

Разпоредбата на на чл. 25-3 от
Радиорегламента е пожелателна, като
съответната администрация преценява
нейната приложимост. КРС не счита за
уместно текстът да бъда част от ТИ.

Към текста на чл. 10 да се добави второ ново
изречение: "На клубна радиостанция в
присъствието на лицензиран радиолюбител
клас 1 или на лична радиостанция в
Не се приема
присъствието на собственика имат право да
работят и лица, подготвящи се за полагане
на изпит за получаване на радиолюбителска
правоспособност."

Съгласно разпоредбата на чл. 2 от ТИ,
осъществяването на електронни съобщения
чрез радиосъоръжения от любителската
радиослужба е дейност, извършвана от
радиолюбители. Радиолюбител съгласно §1,
т. 1 от ДР на ТИ е физическо лице,
притежаващо разрешително за
правоспособност на радиолюбител.
Разрешителното за правоспособност на
радиолюбител се издава след успешно
положен изпит за придобиване на
радиолюбителска правоспособност. Изпитът
е писмен и се провежда на тестови принцип.
Подготовката за изпита не изисква
предварителна работа с радиостанция. Така
разписан предложения от БФРЛ текст, дава
възможност за нарушения от страна на
неправоспособни лица да използват
радиолюбителска апаратура, което е в
разрез с Техническите изисквания.

БФРЛ

Текстът на т. 2 на Приложение № 3 към чл. 22
от ТИ, да придобие следния вид: "2.
Комисията определя временни
опознавателни знаци във връзка с честване
на бележити дати, участие в международни
радиолюбителски състезания и експедиции и
други подобни. След буквите (националния
Приема се по принцип
префикс) LZ. временните повиквателни знаци
могат да се състоят от и повече от една
цифра и/или една или повече от три
букви. "
Мотиви : По този начин се дефинира по-точно
разликата между постоянните и временните
опознавателни знаци.

Текстът придобива следния вид:
"2. Комисията определя временни
опознавателни знаци във връзка с
честване на бележити дати, участие в
международни радиолюбителски
състезания и експедиции и други подобни.
След буквите (националния префикс) LZ.
временните опознавателни знаци могат
да се състоят от една или повече цифри и
от една или повече букви."

БФРЛ

Текстът на чл. 9, т. 3 да придобие вида: "3.
радиолюбител, притежаващ
радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 г,
има правото при участие в радиолюбителски
състезания, както и в случаите по чл.9, т.5
да използва радиопредавател с изходна
Не се приема
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;"
Мотиви : Виж т.7 от становището (към чл. 9 на
ТИ да се добави нова т.5). Работата в такива
ситуации освен необходимия професионален
опит на операторите, изисква и при възможност
да бъде използвана по-голяма мощност, още
повече че става въпрос за изключение.

Тази бележка не се приема, поради
неприетото от КРС предложение на БФРЛ
към чл. 9 на ТИ да се добави нова т. 5. При
използването на предавател с изходна
мощност 1500 W (31,8 dBW) хигиеннозащитната зона е много голяма.

БФРЛ

В Приложение № 1 да бъдат направени
следните изменения и допълнения:
- да се разшири обхватът от 1810 до 2000 КНz
- да се разшири обхватът от 50.00 до 52.00 МНz
- да се включи и честотният диапазон от 70.00
до 70.50 МНz
Мотиви: Съгласно CEPT/ERO European
Allocation Table почти всички национални
администрации разрешават използването на
тези обхвати от радиолюбителите.
CEPT/ERO European Common Allocation Table,
1810-1850 kHz
RR Region 1 Allocation
AMATEUR /първична основа/
1850-2000 kHz
Не се приема
RR Region 1 Allocation
Amateur /вторична основа/
CEPT/ERO European Common Allocation Table,
50.00 – 51.00 MHz
RR Region 1Amateur Allocation
CEPT/ERO European Common Allocation Table,
51.00 – 52.00 MHz
RR Region 1 Amateur Allocation
AMATEUR /първична основа/
CEPT/ERO European Common Allocation Table,
Footnote EU9:
"In a growing number of CEPT countries, parts of
the band 70.0-70.5 MHz is also allocated to the
Amateur service on a secondary basis".

Честотните обхвати за осъществяване на
електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителската
радиослужба, които са посочени в
Приложение 1 към чл.9, т. 2 и 3 и чл. 10 и §1
от ТИ са определени в съответствие с
Националния честотен план (НЧП).
Исканите в становището на БФРЛ промени
на честотните обхвати, не съответстват
съгласно НЧП на предназначените за
любителска радиослужба.

