Мотиви за изготвянето на проект на Tехнически изисквания за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба
Съгласно чл. 30, т. 8 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) изготвя и приема общи и нормативни административни
актове, свързани с правомощията й, в случаите, предвидени в този закон. Съгласно чл. 32, т.
2 от ЗЕС, във връзка с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди КРС
определя конкретните технически изисквания за работа на електронните съобщителни
мрежи и съоръженията, свързани с тях.
Със свое Решение № 1212/27.09.2007 г. КРС е приела Технически изисквания за
осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската
радиослужба (обн. ДВ. бр. 88 от 2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 3 от 2018 г.).
Приемането на настоящия проект на Технически изисквания за осъществяване на
електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба има за цел
прецизиране на действащи към момента разпоредби с оглед постигане на по-голяма яснота и
прегледност на процедурите, предмет на акта и облекчаване на правоприлагането. Новите
моменти в проекта са следните:
І. Оптимизиране на структурата на Техническите изисквания.
II. Включване на разпоредби относно реда за определяне на опознавателни знаци.
Някои от по-важните предложения са, както следва:
 временните знаци с формат LZ + една цифра (от 0 до 9) + една буква от латинската
азбука да могат да се ползват само при участие в международни радиолюбителски
състезания; един радиолюбител/радиоклуб да може да притежава само един такъв знак изискването се налага заради ограничения брой на знаците;
 при предоставяне на временен знак, използван при участие в радиолюбителски
състезания, предимство да има последния ползвател, в случай че той е заявил желание за
ползването му в определен срок;
 възможност за определяне на знаци на автоматични стационарни любителски
радиостанции, различни от ретранслатор/радиофар;
 изискване към отговорника на автоматичната любителска радиостанция – да бъде
лице със съответна техническа компетентност;
 в случаите, когато радиолюбителят има значителен принос за развитието на
радиолюбителската дейност – възможност по предложение на Българската федерация на
радиолюбителите и при преценка на КРС освободеният от него знак да не се предоставя за
по-нататъшно ползване.
ІIІ. Прецизиране на съществуващи текстове:
1. Издаване и преиздаване на разрешителни за правоспособност на радиолюбители:
 Предвиден е ред за издаване на разрешителни на радиолюбители-чужденци в
съответствие с Препоръка T/R 61-02 на Европейската конференция по пощи и
далекосъобщения (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations CEPT);
 Предвидена е възможност за радиолюбители-чужденци, пребиваващи
краткосрочно в България и непритежаващи СEPT лицензия, да извършват радиолюбителска
дейност в страната при определени изисквания;
 Уредени са основания и ред за преиздаване на разрешителни за правоспособност на
радиолюбители.
2. Радиочестотни ленти, използвани от любителските ретранслатори; класове на
излъчване:

Радиочестотните ленти за любителските ретранслатори, както и класовете за
излъчване са приведени в съответствие с разпределението на Международния
радиолюбителски съюз (International Amateur Radio Union - IARU) с оглед хармонизираното
им ползване.
3. Съдържание на радиолюбителските връзки:
Съгласно чл. 2 от ЗЕС този закон не се прилага по отношение на съдържанието на
пренасяните електронни съобщения. От друга страна, предназначението на любителската
радиослужба по смисъла на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения
само по себе си поставя определени изисквания към съдържанието на любителските
радиовръзки. Предвид горното в изготвения проект на Технически изисквания са
прецизирани текстовете, отнасящи се до това съдържание. Разширено е определението за
осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска
радиослужба, като са дефинирани конкретните цели на извършване на радиолюбителската
дейност.
4. Публикуване на информация за радиолюбителите:
С оглед изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, в проекта е предложено КРС да
публикува на интернет страницата си единствено информация за предоставаните за ползване
опознавателни знаци (отпада публикуването на лични данни на радиолюбителите).
На КРС няма да бъдат необходими финансови и други средства за прилагането на
новата уредба. Същата няма да се отрази на бюджета на КРС и на държавния бюджет.
Новата уредба не е свързана с необходимост от значителни и неоправдани финансови
разходи и други средства за адресатите на акта.
Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз.

