
 България Бизнес център БУЛСАТКОМ 0 700 31919  info@bulsat.com 
 София 1784 ул. “Магнаурска школа” 15 02 4119 000 www.bulsat.com  

 _______________________________________________________________________________ 

ДО           Изх. № 142-МП /25.06.2014 г. 
Д-Р ВЕСЕЛИН БОЖКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
Относно: Открита процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на 
„Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужби 
неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях”. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
Във връзка с Решение № 245/22.05.2014 г. на Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС) за откриване на процедура по обществено обсъждане на изменение на „Технически 
изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-
спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях” (Технически изисквания), 
„Булсатком“ АД предоставя следното становище: 

I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ: 
„Булсатком“ АД принципно подкрепя измененията на Техническите изисквания с оглед 

прецизиране на текстовете, свързани с действащата нормативна уредба, както и актуализиране на 
приложимите стандарти.  

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“.    

II. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
1. 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.” 

Мотиви: Предложението е редакционно. 
2. 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“. 

Мотиви: В Приложение 2 от проекта са посочени условията при, които се изисква 
международна координация и нотификация на земните станции, а не правилата, по които се 
осъществяват електронни съобщения чрез мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-
спътникова радиослужба. 

3. 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.“  

Мотиви: Предложената дефиниция е с цел поясняване на понятието „позиции на 
геостационарна орбита“, използвано в новата точка 16 от Допълнителната разпоредба. 

4. В Таблицата на Приложение 1 към чл. 6 предлагаме следните редакции: 
4.1. Честотните обхвати 3400 – 3700 MHz и 3700 – 4200 МHz да се заменят с обединен 

честотен обхват 3400 – 4200 МHz. 
Мотиви: Предложеното изменение има редакционен характер и е в съответствие с 

предложеното от КРС изменение за уеднаквяване на приложимите стандарти. 
4.2. Честотните обхвати 5850 – 5925 MHz, 5925 – 6425 МHz и 6425 – 6700  да се заменят с 

обединен честотен обхват 5850 – 6700 МHz. 



Мотиви: Предложеното изменение има редакционен характер и е в съответствие с 
предложеното от КРС изменение за уеднаквяване на приложимите стандарти. 

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

Мотиви: Предложеното изменение има редакционен характер и е в съответствие с 
предложеното от КРС изменение за уеднаквяване на приложимите стандарти. 

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

24,65 – 25,25 
GHz 

FSS, Земя - космос Некоординирани и 
координирани земни 
станции  

   

Мотиви: На световната Радиоконференция от 2012 (WRC-12) този обхват е определен за 
ползване и от неподвижна-спътникова радиослужба, като България се присъединява към това 
решение. С последните изменение и допълнение на Националния план за разпределение на 
радиочестотния спектър  (бр. 16 от 2014 г. на Държавен вестник), се дава възможността 
честотните обхвати 24.65 – 24.75 GHz и 24.75 – 25.25 GHz да се ползват на споделена първична 
основа за радиослужби неподвижна-спътникова и неподвижна. В допълнение е добре да се вземе 
в предвид, че този обхват бе разглеждан на WRC-12 като спрегнат на обхвата 21.4 – 22 GHz, 
използван за HDTV системи. Добавянето на този обхват ще способства за по-ефективното 
ползване на радиочестотния спектър.  

5. 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.“ 

Мотиви: Предложената редакция е свързана с предложението в т.2 по-горе. Процедурите 
по международна координация и нотификация на земни станции са определени в Приложение 7 
на Радиорегламента. Осъществяването на тази процедура е в интерес на предприятието и 
попълването на базата данни би следвало да е негов ангажимент. В случаите, че земните станции 
са нотифицирани, то същите би следвало да имат приоритет при защита от смущения спрямо 
ненотифицираните такива. 

 
С уважение, 
 
 
 
 
Максим Заяков 
Изпълнителен директор 
„Булсатком“ АД     
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