
 

 
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  

  

 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

 

от 9 април 2020 г. 

 

за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни 

съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях 

(Обн. ДВ. бр. 98 от 27.11.2007 г.; изм. ДВ. бр. 1 от 04.01.2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр. 29 от 

21.04.2015 г.; изм. и доп. ДВ. бр. 42 от 26.05.2017 г.) 

 

 

На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

§ 1. В Приложение № 5 към чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точки 1.3, 2 и 3 се изменят и допълват така: 

„1.3. При невъзможност за осъществяване на излъчване от предавателните станции, 

възстановяването на излъчването се извършва във възможно най-кратък срок, след като 

отпаднат причините, предизвикали повредите. За да се предотвратят прекъсвания с по-

голяма продължителност, е възможно да се използва друго (резервно) оборудване с 

аналогични параметри на повреденото. За посочените обстоятелства: невъзможност за 

осъществяване на излъчване, използване на резервно оборудване, както и възстановяване на 

излъчването след отстраняване на причините, довели до неговото прекъсване, предприятието 

уведомява КРС по имейл или гореща телефонна линия незабавно след възникване на 

съответното обстоятелство. 

2. Профилактика на електронните съобщителни мрежи се извършва поне веднъж в 

годината, като предприятието предварително уведомява аудиторията. Графикът за 

годишната профилактика се представя от предприятието на КРС до края на предходната 

година, като при промяна в графика предприятието незабавно уведомява КРС. Протоколът 

от профилактиката се представя от предприятието на КРС в 30-дневен срок от нейното 

извършване, по образец съгласно настоящото приложение към техническите изисквания.  

3. Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни 

технически характеристики на електронните съобщителни мрежи, включени в Приложение 1 

към разрешението, се извършват след подаване на заявление по образец за изменение и/или 

допълнение на разрешението и произнасяне на КРС с решение.“ 

2. Създава се нова т. 7 със следния текст: 

„7. За случаите, посочени в т. 1.3 и т. 2, предприятието определя упълномощени 

представители, които да осъществяват цялостната кореспонденция с КРС и трети лица. За 

определените упълномощени представители предприятието предварително уведомява КРС.“ 

§ 2. В т. 6. от Приложение № 6 към чл. 13 думите „582.0 – 790.0 MHz“ се заменят с 

„582.0 – 694.0 MHz“. 
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§ 3. В т. 3 от раздел „Цифрови мрежи“ на Приложение № 9 към чл. 14, т. 4 думите 

„470.0 – 790.0 MHz“ се заменят с „470.0 – 694.0 MHz“. 

 

 

Заключителна разпоредба 

§ 4. Решението влиза в сила от 1 юни 2020 г., с изключение на параграф 1, който влиза 

в сила в тридневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

 
                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                               (Иван Димитров) 

 

 

                             С.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 
    съгласно Заповед № СП-311/24.02.2020 г.: 

                                                                              (Мирослава Тодорова) 

 

 

          С.д. директор на дирекция „Правна” 
        съгласно Заповед № СП-382/19.03.2020 г.:                                                                           

                                                                              (Мария Бончева) 

 

 


