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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

зацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 41 от Закона за защита от
дискриминация

РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове
на Комисията за защита от дискриминация,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по вероизповеданията и правата
на човека, както и процедурата за избор от
Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на
Комисията за защита от дискриминация и
представяне на документите им.
1. Предложения за председател, заместник-председател и членове на Комисията
за защита от дискриминация се правят от
народни представители и парламентарни
групи. Предложенията се внасят в писмена
форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя
на Народното събрание в 5-дневен срок от
приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание.
2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите
професионални и нравствени качества на
кандидата. Към предложението се прилагат
следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование;
г) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 42, ал. 1,
т. 2 от Закона за защита от дискриминация
за познания и опит в областта на защитата
на правата на човека;
д) свидетелство за съдимост;
е) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът
притежава българско гражданство съгласно
изискването на чл. 42, ал. 1 от Закона за
защита от дискриминация;
ж) писмено съгласие на кандидата по
чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия по образец
съгласно приложение № 3 към решението –
в два екземпляра.

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2016 г. –
30 юни 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Съвета
за електронни медии за периода 1 януари
2016 г. – 30 юни 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 7 юли 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5049

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2016 г. –
31 декември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Съвета за
електронни медии за периода 1 юли 2016 г. –
31 декември 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 7 юли 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5048

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
председател, заместник-председател и членове
на Комисията за защита от дискриминация,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по вероизповеданията и правата
на човека, както и процедурата за избор от
Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за органи-
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II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите
по раздел І, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от
7 дни преди изслушването. Публикуването на
предложенията и документите се извършва
в съответствие с изискванията на Закона за
защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, могат да представят
на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидатите,
включващи и въпроси, които да им бъдат
поставени в срок не по-късно от 3 дни преди
изслушването на кандидатите.
3. Средствата за масово осведом яване
могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси
към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването, в срок не
по-късно от 3 дни преди изслушването на
кандидатите.
4. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията
и правата на човека, или по електронен път
на e-mail: kvpch@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание
в срок до 3 дни от получаването им при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
Кандидатите за председател, заместникп редседател и ч ленове на Комиси я та за
защита от дискриминация се проверяват за
принадлежност към органите по чл. 1 от
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Искането за извършване на предварителна
проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разуз-
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навателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по вероизповеданията и правата на човека.
Резултатите от проверката се публикуват
на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по вероизповеданията и
правата на човека проверява представените
документи и дали кандидатите отговарят
на изискванията за заемане на съответната
длъжност.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва
в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове
в изложение до 3 минути. Представянето
включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация
и обществената подкрепа за кандидата.
4. На всеки кандидат се дава възможност
да представи концепцията си за работа като
председател, заместник-председател или член
на Комисията за защита от дискриминация
в изложение до 7 минути.
5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя
в резюме постъпилите при условията и реда
на раздел ІІ, т. 2 и 3 становища и въпроси.
6. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до
5 минути.
7. Народни те п редстави тели могат да
задават въпроси към кандидата. Времето
за изложение на въпросите е до 2 минути.
8. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след изчерпване на зададените
въпроси към него. Времето за отговор е до
5 минути.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията по вероизповеданията и
правата на човека изготвя по смисъла на
чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад
от изслушването, в който са представени
кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако са изслушани няколко кандидати за
съответната длъжност, Комисията по вероизповеданията и правата на човека прилага
към доклада списък на кандидатите, участ-
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вали в изслушването, подредени по азбучен
ред на собствените им имена. Към доклада
се прилага и проект на решение за избор
на всеки кандидат за съответната длъжност
в Комисията за защита от дискриминация.
V. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита
от дискриминация от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват
предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
3. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно
председателя на Комисията за защита от
дискриминация, заместник-председателя и
трима членове.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. В случай че
има няколко кандидати за една длъжност,
гласуването се извършва по азбучен ред на
собствените имена на кандидатите, освен
ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители,
избран е кандидат ът, полу чил най-много
гласове „за“. В случай че двама или повече
кандидати за една длъжност са получили
равен брой гласове, се провежда повторно
гласуване между тях.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите
гласове, се провежда повторно гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите за съответната длъжност не
полу чи необходимите гласове, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 12 юли 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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Приложение № 1
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ................................
.......................................................................... ,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ........... ,
изд. на …...……...............…… от МВР ................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността ......................................................
на Комисията за защита от дискриминация.
Дата: ............ Декларатор: ............................
Приложение № 2
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, а л. 1 от Закона за защита от
дискриминация
Долуподписаният/ата ................................
.......................................................................... ,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ........... ,
изд. на …...……...............…… от МВР ................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
притежавам българско гражданство.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ............ Декларатор: ............................
Приложение № 3
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сиг у рност и разузнават елни т е
служби на Българската народна армия
Долуподписаният/ата ................................
.......................................................................... ,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ........... ,
изд. на …...……...............…… от МВР ................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Дата: ............ Декларатор: ............................
5108
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Скалак, община Руен, област Бургас,
на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 7 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5038

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 6 юли 2017 г.

по конституционно дело № 9 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Мариана Георгиева разгледа в закрито
заседание на 6 юли 2017 г. конституционно
дело № 9/2016 г., докладвано от съдията Георги
Ангелов.
Тричленен състав на Върховния административен съд е поискал обявяването за
противоконституционни на разпоредбите на
чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от
Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ,
бр. 110 от 17.12.1999 г.; посл. изм. и доп., бр. 105
от 30.12.2016 г.). Твърди, че те противоречат на
абзац 5 от преамбюла, на чл. 4, ал. 1 и 2, на
чл. 6, ал. 2, на чл. 17, ал. 1 и 3, на чл. 19, ал. 1
и на чл. 51, ал. 1, предл. 1 от Конституцията на
Република България, като е изложил мотиви
за противоречието.
Според чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО) „Осигурените в универсален
пенсионен фонд лица имат право да изберат
да променят осигуряването си от универсален
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно
във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен
фонд не по-късно от 5 години преди възрастта
по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст.“
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Съгласно чл. 4в, ал. 1 КСО „Осигурените
в професионален пенсионен фонд лица имат
право еднократно да променят осигуряването
си от професионален пенсионен фонд във фонд
„Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в
размера на осигурителните вноски по чл. 157,
ал. 1, т. 2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална
пенсия за ранно пенсиониране.“
Член 124а, ал. 1 КСО гласи: „Лицата по
чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят
осигуряването си от универсален пенсионен
фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“, могат да изберат
да възобновят осигуряването си в универсален
пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди
възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.“
Искането е допуснато за разглеждане по
същество.
Постъпилите становища и правни мнения
по основателността му са в три групи.
Според първата от тях, включваща Министерския съвет, министъра на труда и социалната
политика, министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националната
агенция за приходите, Комисията за финансов
надзор, Конфедерацията на индустриалците
и работодателите в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България,
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и проф.
Красимира Средкова, искането е неоснователно.
Според втората – на Българската асоциация
на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване, Асоциацията на индустриалния
капитал в България и проф. Васил Мръчков,
искането е изцяло основателно.
В третата група е проф. Ганета Минкова,
която намира искането за основателно само
относно думите „не по-късно от 5 години преди
възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст“
от чл. 4б, ал. 1 КСО, „ако не им е отпусната
пенсия за осигурителен стаж и възраст или
професионална пенсия за ранно пенсиониране“
от чл. 4в, ал. 1 КСО и „не по-късно от 5 години
преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и
възраст“ от чл. 124а, ал. 1 КСО.
Комисията за защита на конкуренцията и
Съюзът на пенсионерите са представили становища, без да е изразено конкретно отношение по
конституционосъобразността на разпоредбите.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
По допустимостта на искането:
Всяка от оспорените разпоредби се състои от:
а) правило за поведение, и б) случаи, в които
то не се прилага. Оспорено е според мотивите
към искането само правилото за поведение, а
не случаите на неговата неприложимост.
Оспорването на разпоредбите е допуснато
до разглеждане в цялост, тъй като при обявяване на правилото за поведение за противоконституционно изключенията от него не биха
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представлявали езиково и смислово самостоятелни правни норми. Не е възможно обаче
при отхвърляне на оспорването на правилото
за поведение да бъдат обявени за противоконституционни единствено изключенията от него,
защото те не са оспорени. Сами по себе си те
не подлежат на конституционноправен анализ
в рамките на настоящото дело.
По основателността на искането:
Искането е неоснователно.
I. 1. Конституцията в своя чл. 51, ал. 1 създава
основното право на гражданите на обществено
осигуряване и социално подпомагане, без да
определя способи или система от способи за
неговото осъществяване.
Анализът на конституционната разпоредба
показва следното: а) налице е субективно право;
б) негов предмет е осигуряването; в общоупотребимия български език думата „осигуряване“
означава обезпечаване, снабдяване, доставяне,
набавяне, даване; в) осигуряването е всеобщо – субективното право принадлежи на всеки
гражданин; г) осигуряването е обществено;
задължено за него е обществото като цяло, а не
в отделни свои части; като принадлежащ към
обществото носителят на субективното право
е същевременно задължен за осигуряването на
останалите; общественото осигуряване следователно е взаимно (солидарно) и задължително;
д) то е алеаторно – няма предварителна известност за размера на даваното от гражданина за
осигуряването на другите и получаваното от
него осигуряване; е) субективното право е от
вида на социалните права; осъществяването му
е задължение на държавата, която трябва да
създаде и правната му рамка (Решение № 10
от 2012 г. на КС).
2. Уреденият в Конституцията модел на
осигуряване е социалният (общественият), а
не либералният (частният). Социалният модел
съответства на прогласената в преамбюла на
Основния закон цел за създаването на социална държава.
При либералния модел, за разлика от социалния, осигуряването: а) не е обществено, а
частно; осигуреният не осигурява друг освен
себе си, а осигурителното правоотношение е
единствено между него и осигуряващия, който е само част от обществото; б) не е всеобщо – допуска съществуването и на неосигурени;
в) може и поначало не е задължително; г) не
е алеаторно, а комутативно – даваното за и
получаваното от осигуряването са известни
още при договарянето му; д) е подчинено на
правилата на конкуренцията. Субективното
право на осигуряване при либералния модел
не е от вида на социалните права, то е облигационно право.
3. Конституцията не изключва либералния
модел на осигуряване. Напротив, той е изцяло
допустим като част от установената в чл. 19,
ал. 1 от нея свобода на стопанската дейност.
Той обаче не е конституционно уреден като
необходим както социалния, а само като възможен наред с него.
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На задължителна законодателна регламентация подлежи само общественото (социалното)
осигуряване. Няма конституционна пречка за
законова уредба и на частното (либералното)
осигуряване, както прави КСО (чл. 1, т. 2 от
кодекса). Промените в него (в т. нар. „капиталовопокривен стълб“) обаче, включително
в оспорените с искането негови отношения
с общественото осигуряване („държавното
обществено осигуряване“ по чл. 1, т. 1 КСО;
т. нар. „разходопокривен стълб“), по хипотеза не
противоречат на чл. 51, ал. 1 от Конституцията,
защото не засягат нито съществуването, нито
някой от посочените по-горе в т. 1 белези на
общественото осигуряване.
II. Субективното право на гражданина в
частното осигуряване има парична стойност,
и то още преди настъпването на осигурителния
риск, затова е имуществено право (Решение
№ 7 от 2011 г. на Конституционния съд). Като
част от имуществото на осигурения то се
урежда от чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията
за частната собственост.
Правомощието за разпореждане е задължителен елемент от имуществените субективни
права. Осигуряващият се има свободата да реши
кому да повери частното си осигуряване, като
го прекрати спрямо досегашния осигуряващ
(чл. 171, ал. 1 – 3, чл. 240, ал. 2, т. 2, чл. 247
КСО). Оспорените разпоредби разширяват
правото му на разпореждане, позволявайки
му да премине от частното към социалното
осигуряване и да се върне обратно.
Разпоредбите следователно не противоречат на нормите на чл. 17 от Основния закон,
регулиращи частната собственост.
III. При частното осигуряване гражданинът
действа в областта на гражданския оборот, т. е.
като стопански субект. По силата на чл. 19, ал. 1
от Конституцията той има свобода на своята
стопанска инициатива. Свободата включва и
свобода на избора дали да участва в стопанска
дейност.
По съображенията за допустимостта на
оспорването установената от КСО задължителност на част от капиталовото осигуряване не
е предмет на обсъждане по настоящото дело.
Разпоредбите в оспорените им части смекчават
последиците от тази задължителност, давайки
възможност след възникването є гражданинът едностранно да я прекрати, като премине
към общественото осигуряване. Разпоредбите
разширяват свободата на стопанската му дейност, което е в съответствие с чл. 19, ал. 1 от
Конституцията.
Самата конституционосъобразност на възможността за едностранното прекратяване на
правоотношение, многократно предоставяна в
законодателството, е вън от съмнение.
ІV. Частното (капиталовото) осигуряване
се подчинява на правилата на конкуренцията – чл. 125, ал. 1, т. 6, чл. 209, ал. 1, т. 6,
чл. 260, ал. 1, т. 6 КСО. Осигуряващият се
конкурира с останалите пенсионноосигурителни дружества – чл. 171, чл. 247 КСО. Държав-
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ното обществено осигуряване не е стопанска
дейност, затова не попада в хипотезата на
нормата на чл. 19, ал. 2 от Основния закон. То
е conditio sine qua non за всички осигуряващи в
частното осигуряване, поради което не може и
не се отразява на конкуренцията помежду им.
Действително оспорените разпоредби позволяват осигуреният да прекрати едностранно правоотношението с частното осигуряване поради
преминаването си към общественото, с което
да ограничи пазара на частното осигуряване.
Този му избор обаче увеличава конкуренцията
между пазарните участници чрез качеството
на предлаганата от тях осигурителна услуга.
Тъкмо качеството на услугата е от значение
за нейния потребител, когото в съответствие с
чл. 19, ал. 2 in fine от Конституцията оспорените
законови разпоредби защитават.
V. Оспорените разпоредби не нарушават
правната сигурност като елемент на правовата
държава, установена в чл. 4, ал. 1, изр. 1 от
Основния закон.
1. Във всички случаи осигуряващият се носи
икономическия риск от своя избор на вида
осигуряване. Патерналистичният по същността
си довод за накърняване на правната му сигурност поради неинформираност за последиците
от този избор не съответства на свободата на
личността да действа, като същевременно търпи
резултатите от действията си.
Правните последици от тях са посочени в
относимите към случая правни норми, чието
незнание не извинява (ignorantia juris neminem
excusat).
Възможността за изграждане на невярна
представа относно фактите пък, включително
икономическите, при формиране на волята е
предмет не на оспорените разпоредби, а на отделна правна уредба (чл. 27, 28 и 29 от Закона
за задълженията и договорите).
Тези разпоредби следователно не нарушават
нито правната, нито икономическата сигурност
на осигурения.
2. Разпоредбите не нарушават сигурността и
на осигуряващия субект в частното осигуряване.
Той е в същото правно положение, в каквото
е и до влизането им в сила. За възможно различното му икономическо положение важат
съображенията по т. ІV.
VІ. Член 6, ал. 2, изр. 1 от Конституцията
въвежда принципа на равенството на гражданите пред закона.
Разпоредбите, които се оспорват, се отнасят
до всички граждани. На всеки един от тях се
предоставя едно и също субективно право – да
избере между общественото и частното осигуряване. Еднакви по правните си белези субекти
следователно се третират от разпоредбите еднакво. Последващото различно правно положение
на гражданите е резултат не на нормите, а на
направения или ненаправения въз основа на
тях избор. Доводът за неравенството им пред
закона е неоснователен.
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VІІ. 1. В т. І. 3 е посочено, че Конституцията
не регулира частното осигуряване. Регулацията му е първична и доколкото урежданите
отношения подлежат на трайна уредба, трябва
да стане със закон (чл. 3, ал. 1 от Закона за
нормативните актове). Такъв е КСО, част от
който са оспорените разпоредби. Самите те не
съдържат делегации към подзаконов нормативен
акт. Възражението срещу делегациите е извън
предмета на делото и не подлежи на обсъждане.
2. Законодателят има дискреция за едно или
друго конкретно законово разрешение съобразно осигурителната си политика, стига то да не
е в несъответствие с принципи и изисквания
на Основния закон (Решение № 5 от 2000 г.,
Решение № 2 от 2014 г. на КС). Връщането по
волята на осигурения обратно на „отстъпените“
(при условността на метафората) по силата на
КСО от общественото на частното осигуряване
задължителни осигурителни вноски е в рамките на Конституцията – така, както това е
вече изяснено в Решение № 7 от 2011 г. на КС.
По изложените съображения Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав на
Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 4б,
ал. 1 в частта „Осигурените в универсален
пенсионен фонд лица имат право да изберат
да променят осигуряването си от универсален
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно
във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен
фонд“, на чл. 4в, ал. 1 в частта „Осигурените
в професионален пенсионен фонд лица имат
право еднократно да променят осигуряването
си от професионален пенсионен фонд във фонд
„Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в
размера на осигурителните вноски по чл. 157,
ал. 1, т. 2“ и на чл. 124а, ал. 1 в частта „Лицата
по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят
осигуряването си от универсален пенсионен
фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“, могат да изберат
да възобновят осигуряването си в универсален
пенсионен фонд“ от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.; посл.
изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г.).
Отклонява искането и прекратява делото в
останалата му част.
Председател:
Борис Велчев
4958

РЕШЕНИЕ № 10
от 6 юли 2017 г.

по конституционно дело № 10 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан
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Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста
Росица Симова разгледа в закрито заседание на
6 юли 2017 г. конституционно дело № 10/2016 г.,
докладвано от съдията Анастас Анастасов.
Производството пред Конституционния
съд (КС) е по чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 150, ал. 1, предл. 1 от Конституцията на
Република България.
Предмет на произнасяне по същество е искане на група народни представители от 43-ото
Народно събрание за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) (обн.,
ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г.; посл. изм. и
доп., бр. 76 от 30 септември 2016 г.). В искането са развити съображения за противоречие
на оспорената разпоредба с принципите на
законност и справедливост, прогласени в чл. 4
във връзка с преамбюла на Конституцията на
Република България.
От конституираните заинтересувани институции писмено становище са представили
Министерският съвет, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор (КФН)
и главният прокурор на Република България.
Становище по предмета на делото е предложил Съюзът на юристите в България. Предоставено е и писмено правно мнение от проф.
Димитър Костов, проф. Дончо Хрусанов и проф.
Цветан Сивков.
В становищата на Министерския съвет,
Министерството на финансите, Комисията
за финансов надзор и главния прокурор се
застъпва мнението, че искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Според тях
оспорената разпоредба гарантира стабилитет
и предвидимост на обществените отношения
в сферата на финансовия надзор и нормално
функциониране на надзорната дейност на КФН.
Становището на Съюза на юристите в България е в подкрепа на направеното искане,
като са изложени подробни мотиви за неговата
основателност. Поддържа се, че разпоредбата на
чл. 5, ал. 4 ЗКФН препятства правото на лицата
по чл. 1, ал. 2 ЗКФН, върху които комисията
осъществява контрол, да получат правна закрила при осъществяване на инвестиционната,
застрахователната и осигурителната дейност,
гарантирана от чл. 19, ал. 3 от Конституцията.
Също така е посочено, че игнорирането на
нарушенията при избора на член от състава
на КФН води до невъзможност адресатите на
индивидуалните административни актове да се
позовават на такива нарушения като основание
за отмяна по чл. 146, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Това ограничение
е в нарушение на принципа на пропорционалност, закрепен в чл. 4 от Конституцията.
Мнението на проф. д-р Димитър Костов,
проф. д-р Дончо Хрусанов и проф. д-р Цветан
Сивков също е в подкрепа на искането на
народните представители. В него е посочено,
че е неприемливо допуснато нарушение при

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

избора на председател или членове на КФН да
се игнорира и то в законова норма, както е в
чл. 5 , ал. 4 ЗКФН, и че това е в несъответствие
с един от основните конституционни принципи,
а именно – на законността. Изборът на член
на КФН в нарушение на правния ред винаги
трябва да е основание да се атакуват като
незаконосъобразни решенията на комисията.
В заключение е посочено, че нарушенията, визирани в чл. 5, ал. 4 ЗКФН, засягат принципа
на законността, утвърден в конституционната
норма на чл. 4, ал. 1, поради което оспорената
разпоредба е противоконституционна.
Като обсъди материалите по делото поотделно и в тяхната съвкупност, Конституционният
съд прие следното:
Предмет на произнасяне по същество е искане на група народни представители от 43-ото
Народно събрание за обявяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 4 ЗКФН, който
гласи: „Нарушенията при избора на член на
комисията не опорочават нейните решения.“
Комисията за финансов надзор е учредена
със специален закон, който є предписва да се
ръководи в дейността си от постигането на
съществени за държавното и общественото
развитие цели (чл. 11 ЗКФН). На тази основа
законодателят є е възложил значителен брой
многообразни по вид и съдържание функции
(чл. 12 ЗКФН). В качеството си на специализиран държавен орган на управление КФН разполага с редица правомощия, между които дори и
такива с правораздавателен характер (например
по чл. 13, ал. 1, т. 17 ЗКФН). Постановените
от нея актове, които съдържат признаците на
индивидуален административен акт по смисъла
на чл. 21, ал. 1 – 4 АПК (чл. 13, ал. 3 ЗКФН),
подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС). От съдебен контрол
по реда на АПК не са изключени и издадените
от комисията общи административни актове и
нормативни административни актове.
Разпоредбата на чл. 5, ал. 4 ЗКФН, предмет
на настоящия контрол за конституционност,
несъмнено ограничава основаното на чл. 120,
ал. 2 във връзка с чл. 56 от Конституцията право на лицата, засегнати от издадените актове,
да получат пълноценна защита при оспорване
пред съд. Това е така, защото ги лишава от
възможността да се позовават на нищожността
на административния акт поради нелегитимност
(некомпетентност) на комисията, която го е
издала. Оспорената разпоредба не изключва,
а напротив – допуска всички членове на административния орган да са придобили властническия си статус в нарушение на закона или
правилата за избор от Народното събрание, без
това да се отразява на годността на издадения
акт да породи правни последици. Обхватът є
е толкова широк, че включва и възможност
мнозинството от членовете на КФН да се окажат противозаконно избрани и въпреки това
издадените решения да се приемат за легитимни
дори и при съдебно обжалване.

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

Поначало ограничаването на едно основно право, каквото е правото на защита, е
допустимо, но само когато това се налага,
за да бъдат охранени висши конституционни
ценности. В обхвата на тези ценности могат да
бъдат включени установяването на стабилна
небанкова финансова система и запазването
на доверието към овластените с надзорни
функции специализирани държавни органи. В
случая обаче ограничението е несъразмерно,
защото е въведено всеобхватно, без нужната
диференциация на нарушенията, поради което
не може да намери оправдание в цел, насочена
към „опазване на основите на конституционния
ред или на други особено важни обществени
интереси, като осигуряването на отбраната и
сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната
външна политика“ (вж. Тълкувателно решение
№ 14 от 2014 г. по к.д. № 12/2014 г. на КС).
Законът не може да отива в нито една от
двете крайности – както да постановява, че
нарушението на правилата за избор на член
на административен орган винаги опорочава
неговите актове, така и че всяко нарушение,
каквото и да е то, е ирелевантно за правната
валидност на съответния акт. В една правова
държава конкретната преценка за това, дали
и в каква степен порокът в избора на член на
колективен орган се отразява на издадения от
него акт, може да се прави само от съда. Поради това оспорената разпоредба, доколкото в
посочената насока изключва възможността за
съдебна преценка, противоречи на чл. 4, ал. 1
от Конституцията.
Действително чл. 120, ал. 2 от Конституцията предвижда възможност определени със
закон административни актове да не подлежат
на съдебен контрол. Разпоредбата е предмет
на Тълкувателно решение № 4 от 2014 г. по
к.д. № 12/2014 г. на КС, в чиито диспозитив
(точка 2) изрично е прието, че въвеждането
на необжалваемост не може да е съчетано с
отпадане на правото на засегнатите лица да се
позовават пред съда на нищожността на административния акт. В случая с чл. 5, ал. 4 ЗКФН
съдебният контрол не е изрично изключен,
но на практика е обезсмислен, защото съдът
е лишен от възможността да преценява дали
порокът в избора на член на колективния орган
се е отразил на валидността на издадения от
него акт. Поради това Конституционният съд
счита, че оспорената разпоредба противоречи
на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
Предпоставките за избираемост, съответно и
за несъвместимост, по отношение на членовете
на КФН са уредени в чл. 4 ЗКФН. По силата
на чл. 5 ЗКФН изборът се извършва от Народното събрание. С подложената на проверка за
конституционност разпоредба законодателният
орган не само допуска сам да наруши правилата на избора, но игнорира собствените си
правонарушения, без да прави разграничение
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дали са съществени, или несъществени, дали
противоречат на Конституцията и закона, или
само на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и приетите ad
hoc правила за конкретния избор.
Както беше посочено по-горе, оспорената
норма е в състояние на практика да санира
и актове, които са постановени от административен орган с изцяло нелегитимен състав,
като това важи дори и когато изборът на
всички членове от неговия състав е извършен
при липса на изискуемото от Конституцията
парламентарно мнозинство за вземане на
решение. Следователно в някои хипотези,
за които нормата на чл. 5, ал. 4 ЗКФН е
приложима, съображенията, свързани с необходимостта от стабилност на актовете на
КФН, са несъстоятелни и не се вместват в
разбирането за съразмерност, въплътено в
принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
С оглед на гореизложеното Конституционният съд намира, че оспорената разпоредба
в действащата є редакция е несъвместима с
чл. 120, ал. 2 във връзка с чл. 56 и чл. 4, ал. 1
от Конституцията, поради което на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от
28 януари 2003 г.; посл. изм. и доп., бр. 76 от
30 септември 2016 г.).
Председател:
Борис Велчев
4959

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Центъра
за информационно осиг у ряване на обра
зованието
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността
на Центъра за информационно осигуряване на
образованието (ЦИОО), наричан за краткост
„центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е специализирано обслужващо звено по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за предучилищното и училищ-
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ното образование (ЗПУО) за изследователска
и информационна дейност с адрес София,
ул. Атанас Далчев № 8, Професионална гимназия по фризьорство и козметика.
(2) Центърът е юридическо лице на бюджетна
издръжка. Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на образованието и науката.
(3) Центърът е с обща численост на персонала 12 щатни бройки – директор и 11 експерти.
(4) Финансирането на центъра се осигурява
със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи;
3. европейски и международни програми
и проекти.
Раздел II
Дейност
Чл. 3. Предмет на дейността на центъра са
поддържане, усъвършенстване и разширяване на
националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование
(НЕИСПУО), актуализиране на данните в нея,
изготвяне на анализи на данните в електронната информационна система на база зададени
критерии; oбучение на персонала в сферата на
образованието за работа с НЕИСПУО.
Чл. 4. Центърът осъществява следните
дейности:
1. организира и извършва дейности, свързани с информационното осигуряване на образованието;
2. извършва информационно-аналитична
дейност, необходима за формирането и осъществяването на националната политика в
областта на образованието;
3. събира, обработва и съхранява данни,
необходими за поддържане на регистри в
системата на висшето, предучилищното и училищното образование, и обменя информация с
информационните системи на други държавни
институции;
4. прави предложения за оптимизиране на
използвания софтуер и структурата на базите
данни;
5. прави предложения за усъвършенстване
на националната електронна информационна
система на предучилищното и училищното
образование в съответствие с настъпили изменения в нормативната база на Министерството
на образованието и науката (МОН);
6. методически подпомага, наблюдава и
контролира организацията и управлението на
информационния поток;
7. организира обучения и семинари и извършва консултации с представители на училищата, регионалните управления на образованието, общините, служители от МОН и др.
по проблемите на националната електронна
информационна система на предучилищното
и училищното образование;
8. организира обучения по заявка на юридически лица по НЕИСПУО.
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Раздел III
Управление и структура
Чл. 5. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който заема длъжността
въз основа на конкурс, проведен по реда на
Кодекса на труда.
(2) Трудови ят договор с директора на
центъра се сключва, изменя и прекратява
от министъра на образованието и науката.
Чл. 6. (1) Директорът на центъра:
1. ръководи, организира, контролира и
координира цялостната дейност в центъра;
2. представл ява цент ъра пред органи,
организации и сключва договори с физически и юридически лица в съответствие с
предоставените му правомощия;
3. подготвя годишен план и отчет във
връзка с дейността на центъра и ги представя
на министъра на образованието и науката
или упълномощено от него лице;
4. разпорежда се с финансовите средства
на центъра;
5. съставя бюджет и отговаря за законосъоб
разното, ефективното, ефикасното и икономичното разходване на бюджетните средства;
6. утвърждава длъжностното разписание на
персонала и поименното щатно разписание;
7. изпълнява функциите на работодател
по отношение на работниците и служителите
на центъра;
8. подписва изходящите документи и издава заповеди в съответствие с нормативно
установените му правомощия;
9. управлява предоставеното му движимо
и недвижимо имущество;
10. осигурява безопасни условия за обучение и труд.
(2) Правомощията на директора в негово
отсъствие се упра жняват от определен с
негова заповед друг служител.
Раздел IV
Организация на работата
Чл. 7. Служителите на центъра изпълняват възложените им задачи въз основа
на у т върден и о т д и рек т ора д л ъж нос т н и
характеристики.
Чл. 8. (1) Входящите документи се регист
рират във входящ дневник от определено от
директора лице. Във входящия дневник се
вписват съдържанието на резолюцията на
директора и движението на преписката.
(2) Изходящите документи се регистрират
от определено от директора лице в изходящ
дневник. Изходящите документи се съставят
в два екземпляра, като оставащият за съхранение екземпляр съдържа инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа,
като се посочва и датата.
(3) Директорът разпределя служебните
преписки с резолюция до служителите, ко-
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ято съдържа указания, срок за изпълнение,
дата и подпис.
Чл. 9. (1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. отчетно-счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите.
(2) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на
специализираното обслужващо звено.
Чл. 10. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите в
центъра е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути от
13 ч. до 13,30 ч. В тези случаи извън времето
на задължителното присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през определени дни в следващия или в друг
ден от същата работна седмица.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Правилника за устройството
и дейността на Центъра за информационно
осигуряване на образованието (обн., ДВ, бр. 55
от 2005 г.; изм., бр. 31 от 2007 г., бр. 36 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г.).
Министър:
Красимир Вълчев
4970

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за отопление
(обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67 от
2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45
от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.; доп., бр. 94
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2014 г.; изм.,
бр. 63 и 91 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 56 от 2015 г.; изм., бр. 55 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) При определяне правото на целеви
помощи за отопление размерът на пенсиите
се намалява така:
1. пенсиите, определени до 30 юни 2017 г.,
се намаляват с коефициент 1,302;
2. пенсиите в размер до 180 лв. включително, определени след 30 юни 2017 г., се
намаляват с коефициент 1,452;
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3. пенсиите в размер над 180 лв., определени след 30 юни 2017 г., се намаляват с
коефициент 1,333.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думата „постоянен“ се
заменя с „настоящ“ и след думата „адрес“
се добавя „и при спазване на изискванията
по чл. 26 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане“.
§ 3. Член 4а се изменя така:
„Чл. 4а. Целевата помощ за отопление се
предоставя, както следва:
1. при отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство;
2. при отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или
семейство;
б) на търговец на твърдо гориво, който е
осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от
страна на лицето или семейството.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и топлоенергия“ се
заличават.
2. В ал. 2 ду мите „за електроенерги я,
твърдо гориво и природен газ“ се заличават.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 думите „по чл. 4а, т. 3, буква
„б“ се заменят с „по чл. 4а, т. 2, буква „б“.
5. В ал. 7 думите „по чл. 4а, т. 2, т. 3,
буква „а“ и т. 4“ се заменят с „по чл. 4а,
т. 1 и т. 2, буква „а“.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
думите „трудовото възнаграждение, получено
по реда на чл. 114а от Кодекса на труда и
свързаните с него плащания“ се заменят с
„месечните помощи за отглеждане на дете
с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за
семейни помощи за деца“.
§ 6. В приложението към чл. 4, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Пред и д у мата „Д ЕК Л А РИ РА М“ се
добавя:
„Настоящ адрес: гр. (с.) ................................
......................................................................... ,
област ............................................................. ,
община ........................................................... ,
ж.к./кв. ........................................................... ,
ул. ......................................................... № ....... ,
бл. ............, вх. ............., ет. ..........., ап. ....... ,
тел: ........................“
2. В част V, т. 12 след числото и буквата
„8г“ се поставя запетая и се добавя „8д“.
3. В част XV се създава т. 5:
„5. За вписването на неверни данни в това
заявление-декларация нося/носим наказателна и гражданска отговорност.“
4. В част XVII, т. 1 и 2 след думите „твърдо гориво“ се поставя запетая и се добавя
„топлоенергия“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Срокът за подаване на заявления-декларации за отоплителен сезон 2017 – 2018 г.
започва от 17 юли 2017 г.
§ 8. Заявленията-декларации, подадени до
влизане в сила на тази наредба, се разглеждат и приключват по досегашния ред, като
отпуснатите целеви помощи се изплащат от
съответната дирекция „Социално подпомагане“, издала заповедта.
§ 9. До осигуряването на формулярите
по новия образец на заявление-декларация
могат да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази
наредба. Във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява
с подписа на длъжностното лице, приемащо
заявлението-декларация.
§ 10. Наредбата влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник”.
Министър:
Бисер Петков
5055

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 333
от 21 юни 2017 г.

за изменение и допълнение на Правилата за
осъществяване на електронни съобщения за
собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не
е необходимо да бъде индивидуално определен
(приети с Решение № 1368 от 31.05.2012 г. –
обн., ДВ, бр. 47 от 2012 г.; посл. изм. и доп.,
бр. 74 от 2016 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1, 3, 4, 5, 6 и 10 се заличават.
2. В ал. 1 досегашната т. 2 става т. 1.
3. В ал. 1 досегашната т. 7 става т. 2, като
в текста се заличава думата „спътникови“.
4. В ал. 1 досегашната т. 8 става т. 3.
5. В ал. 1 досегашната т. 9 става т. 4, като
в края на текста се добавя „и на борда на
плавателни съдове (MCV услуги)“.
6. В ал. 1 се създава нова т. 5:
„5. радиосъоръжения само за приемане.“
7. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Радиочестотният спектър, който се
използва при осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръженията по ал. 1,
е посочен в приложение № 1.“
8. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на електронни
съобщения чрез радиосъоръженията по ал. 1,
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т. 1 – 4 се спазват изискванията, свързани с
несъздаване на смущения при ползване на
радиочестотния спектър, посочени съответно
в приложения № 2 – 5.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „обсег на
действие по чл. 11, ал. 1, т. 2“ се заменят
с „обсег на действие по чл. 11, ал. 1, т. 1“.
2. Точка 2 се заличава.
3. Досегашната т. 1а става т. 2.
4. Създава се нова т. 3:
„3. системи за широколентов пренос на
данни (WDTS) – радиоустройствата, които
използват широколентова модулация за достъп до спектъра; обикновено се използват за
безжични системи за достъп като локални
радиомрежи (WAS/RLAN);“.
5. Досегашната т. 3 става т. 4.
6. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя
така:
„5. устройства за радиоопределяне – радиоустройства, използвани за определяне на
местоположение, скорост и/или други характеристики на даден обект или за получаване
на информаци я относно тези параметри;
устройствата за радиоопределяне обикновено провеждат измервания за получаване на
такива характеристики; от това определение
се изключват всякакъв вид мрежи от вида
„точка към точка“ или „точка към много
точки“;“.
7. Създава се нова т. 6:
„6. алармени системи – радиоустройства,
които се основават на ниска като цяло степен на използване на спектъра и правила
за достъп до спектъра с нисък коефициент
на запълване, за да се гарантира достъп до
спектъра и предаване с висока надеждност в
споделените радиочестотни ленти; обикновено се използват за алармени системи, които
изпращат предупреждение за опасност от отдалечено местоположение чрез радиовръзка,
и за алармени системи за социални нужди
за осигуряване на надеждна комуникация
на хора, изпаднали в беда;“.
8. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 7 и 8.
9. Точка 9 се заличава.
10. Досегашната т. 7 става т. 9 и се изменя така:
„9. радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и мултимедийни стрийминг приложения, маломощни
FM предаватели и безжично звукотехническо
оборудване за подготовка на програми и
специални събития (PMSE);“.
11. Досегашната т. 8 става т. 10.
12. Създава се т. 11:
„11. активни медицински устройства за
имплантиране – обхващат частта за радио-
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връзка на активните имплантируеми медицински изделия, които са предназначени
да бъдат изцяло или частично поставени
по хирургичен или медикаментозен път в
човешкото тяло или в тялото на животно,
и където е приложимо, техните периферни
устройства;“.
13. Досегашната т. 10 става т. 12.
14. Създава се т. 13:
„13. безжични приложения с малък обсег
на действие, които са различни от посочените в т. 1 – 12.“
§ 3. В чл. 13 ал. 4 се изменя така:
„(4) При осъществяване на електронните
съобщения по ал. 1, 2 и 3 се спазват техническите изисквания, посочени в приложение
№ 5, в съответствие с разпоредбите на Решение 2008/294/ЕО на Европейската комисия
от 7 април 2008 г. относно хармонизираните
условия за използване на радиочестотния
спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността
(ОВ, L 98/19 от 10 април 2008 г.), изменено
с Решение за изпълнение 2013/654/ЕС и
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2317 на
Европейската комисия.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „т. 10 от приложението“
се заменят с „приложение № 5“.
2. В ал. 4 думите „т. 10 от приложението“
се заменят с „приложение 5“, а в края на
текста след думите „(ОВ, L 72/38 от 20 март
2010 г.)“ се поставя запета я и се добавя
„изменено с Решение за изпълнение (ЕС)
2017/191 на Европейската комисия“.
§ 5. В чл. 15, ал. 4 думите „т. 7 от приложението“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 6. В чл. 16, ал. 4 думите „т. 7 от приложението“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 7. В член 17, ал. 5 думите „т. 7 от приложението“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 8. В доп ъ лни т елни т е разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 5 думите „50 dBW“ се заменят
с „55 dBW“.
2. В § 1 т. 16 се изменя така:
„16. „Базова приемно-предавателна станция на въздухоплавателно средство (бордова
BTS)“ е мобилна съобщителна станция, разположена във въздухоплавателно средство, която използва радиочестотен обхват 1800 MHz
за GSM и LTE системите и радиочестотен
обхват 2100 MHz за UMTS системата.“
3. В § 1, т. 17 думите „т. 9 от приложението“ се заменят с „приложение № 5“.
4. В § 1 се създават т. 24 – 34:
„24. „Радари за измерване на ниво в резервоари“ (Tank Level Probing Radar – TLPR)
са специфичен вид приложение за радио-
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определяне и се използват за измерване на
нивото в резервоари, като се инсталират
в метални или железобетонни резервоари
или в подобни конструкции, направени от
материал със сходни характеристики на затихване. Предназначението на резервоара е
да съдържа определено вещество.
25. „Алармени системи за социални нужди“ са радиокомуникационни системи, които
осигуряват надеждна комуникация на хора,
изпаднали в беда в ограничено пространство, за да повикат помощ. Те обикновено
се използват за подпомагане на възрастни
хора или на хора с увреждания.
26. „Спомагателни слухови устройства“
са радиокому никационни системи, които
дават възможност на хората с увреден слух
да подобрят своите възможности за чуване.
Системните съоръжения обикновено включват един или повече радиопредаватели и един
или повече радиоприемници.
27. „Безжично звукотехническо оборудване
за PMSE“ e радиосъоръжение, използвано за
предаване на аналогови или цифрови сигнали със звукова честота между ограничен
брой предаватели и приемници, като радиомикрофони, системи за слухов мониторинг
или връзки за предаване на звук, използвани главно за създаването на програми за
радио- или телевизионно разпръскване или
за частни или публични обществени или
културни прояви.
28. „Устройства с висок коефициент на
запълване/за непрекъснато предаване“ обхваща радиоустройствата, които се основават
на предаване с малко закъснение и висок
коефициент на запълване. Обикновено се
използват за лични системи за безжичен
стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание, използвани за сигнали за комбинирано аудио-/видеопредаване и аудио-/
видеосинхронизиране, мобилни телефони,
системи за развлечение в дома или автомобила, безж ични микрофони, безж ични
вис оког овори т е л и , б е з ж и ч н и с л у ша л к и ,
носени от човек радиоустройства, спомагателни слухови устройства, устройства за
слухов мониторинг, безжични микрофони за
концерти и други сценични представления и
аналогови FM предаватели с ниска мощност.
29. „Базова приемно-предавателна станция
на борда на плавателен съд (БС на плавателен съд)“ означава пикоклетка за мобилна
връзка, разположена на плавателен съд и
под държаща усл у г и ч рез GSM, LTE и ли
UMTS в съответствие с приложение № 5.
30. „e.i.r.p.“ е ек вивалентна изотропно
излъчена мощност.
31. „e.r.p.“ e ефективна излъчена мощност.
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32. „Коефициент на запълване“ – определя
се като отношение, изразено като процент,
на Σ(Ton)/(Tobs), където Ton е периодът на
излъчване на едно предаващо устройство, а
Tobs е периодът на наблюдение. Ton се измерва в честотната лента на наблюдение (Fobs).
Ако не е посочено друго в приложенията към
чл. 11, ал. 3, Tobs е непрекъснат едночасов
период, а Fobs е съответната радиочестотна
лента. По-свободни условия по смисъла на
чл. 3, параграф 3 от 2006/771/EО (както е
изменено) означава, че държавите членки
могат да разрешат по-висока стойност на
„коефициента на запълване“.
33. Радиомикрофоните са малки предаватели с ниска мощност (обикновено помалка или равна на 50 mW), предназначени
за прикрепване и носене върху човешкото
тяло за предаване на звук. Приемниците
са съобразени със специфичните нужди и
могат да варират от малки и преносими до
монтирани на стойка модули като част от
многоканални системи.
34. DEC T – Digita l En hanced C ord less
Telecommunications (Digital European Cordless
Telecommunications) е стандарт за безжични
телефонни системи.“
5. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите на:
Решение 2008/294/ЕО на Европейската
комисия от 7 април 2008 г. относно хармон изи ра н и т е услови я за използва не на
радиочестотния спектър за предоставяне на
мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги) в
Общността (ОВ, L 98/19 от 10 април 2008 г.);
Решение 2008/671/ЕО на Европейската
комисия от 5 август 2008 г. относно хармонизираното използване на радиочестотния
спектър в честотната лента 5875-5905 MHz
за свързани с безопасността приложения на
интелигентните транспортни системи (ИТС)
(ОВ, L 220/24 от 15 август 2008 г.);
Решение 2010/166/ЕС на Европейската
комисия от 19 март 2010 г. за хармонизирани
условия за използване на радиочестотния
спектър за мобилни съобщителни услуги на
борда на плавателни съдове (MCV услуги) в
Европейския съюз (ОВ, L 72/38 от 20 март
2010 г.);
Решение за изпълнение 2013/654/ЕС на
Европейската комисия от 12 ноември 2013 г.
за изменение на Решение 2008/294/ЕО за
включване на допълнителни технологии за
достъп и радиочестотни ленти за мобилни
съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (ОВ, L
303/48 от 14 ноември 2013 г.);
Решение за изпълнение 2013/752/ЕС на Европейската комисия от 11 декември 2013 г. за
изменение на Решение 2006/771/ЕО относно
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хармонизиране на радиочестотния спектър за
използване от устройства с малък обсег на
действие и за отмяна на Решение 2005/928/
ЕО (ОВ, L 334/17 от 13 декември 2013 г.);
Решение за изпълнение 2014/641/ЕС на
Европейската комисия от 1 септември 2014 г.
относно хармонизирани технически условия
за използването на радиочестотния спектър
от безжично звукотехническо оборудване за
подготовка на програми и специални прояви
в Съюза (ОВ, L 263/29 от 3 септември 2014 г.);
Решен ие з а и з п ъ л нен ие 2 014/70 2/ Е С
на Европейската комисия от 7 октомври
2014 г. за изменение на Решение 2007/131/
ЕО за ра зреша ва не на използва не т о на
радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология
по хармонизиран начин в Общността (ОВ,
L 293/48 от 9 октомври 2014 г.);
Препоръка 2008/295/ЕО на Европейската
комисия от 7 април 2008 г. за разрешаване
предоставянето на мобилни съобщителни
услуги (услуги МСА) на борда на въздухоплавателните средства в Европейската общност
(ОВ, L 98/24 от 10 април 2008 г.);
Препоръка 2010/167/ЕС на Европейската
комисия от 19 март 2010 г. относно разрешителния режим за системи за мобилни
съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) (ОВ, L 72/42 от 20 март
2010 г.);
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339
на Европейската комисия от 8 март 2016 г.
относно хармонизирането на радиочестотната лента 2010-2025 MHz за преносими или
мобилни безжични видеовръзки и безжични
видеокамери, използвани за подготовка на
програми и провеждане на специални събития (ОВ, L 63/5 от 20 март 2016 г.);
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2317
на Европейската комисия от 16 декември
2016 г. за изменение на Решение 2008/294/
ЕО и Решение за изпълнение 2013/654/ЕС
с оглед да се улесни п редоставянето на
мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги) в
Съюза (ОВ, L 345/67 от 20 декември 2016 г.);
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191 на
Европейската комисия от 1 февруари 2017 г.
за изменение на Решение 2010/166/ЕС с оглед въвеждане на нови технологии и радиочестотни обхвати за мобилни съобщителни
услуги на борда на плавателни съдове (MCV
услуги) в Европейския съюз (ОВ, L 29/63 от
3 февруари 2017 г.).“
§ 9. Приложението към чл. 11, ал. 3 се
заличава.
§ 10. Създава се приложение № 1 към
чл. 11, ал. 2, както следва:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

№

9-90
9-315
90-119
119-135
135-140
140.0-148.5
148.5-5000
315-600
400-600
456.9-457.1
984-7484
3155-3400
5000-30000
6765-6795
6765-6795
7300-23000
7400-8800
10200-11000
12500-20000
13553-13567
13553-13567
13553-13567
26957-27283
26957-27283
26990-27200

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

kHz
MHz
GHz

Индуктивни приложения
Активни медицински устройства за имплантиране
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Активни медицински устройства за имплантиране
Индуктивни приложения
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Транспортни телематични устройства
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Индуктивни приложения
Транспортни телематични устройства
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Активни медицински устройства за имплантиране
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Индуктивни приложения
Индуктивни приложения
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Индуктивни приложения
Устройства за управление на радиомодели

Приложение

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ

Приложение 2.8
Приложение 2.11
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.11
Приложение 2.8
Приложение 2.1
Приложение 2.4
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.1
Приложение 2.8
Приложение 2.4
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.11
Приложение 2.1
Приложение 2.8
Приложение 2.8
Приложение 2.1
Приложение 2.8
Приложение 2.7

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

РАДИОЧЕСТОТEН СПЕКТЪР, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1

РАДИОЧЕСТОТEН СПЕКТЪР, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
„Приложение №
СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1
към чл. 11, ал.
1
1

Приложение 1 към чл. 11. ал. 1

БРОЙ 57
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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С Т Р. 1 5

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

26990-27000
27040-27050
27090-27100
27140-27150
27190-27200
26.96-27.41
27.09-27.10
29.7-47.0
30-12400
30.0-37.5
34.995-35.225
38.44375-38.56875
40.66-40.70
40.66-40.70
46.0-46.2
46.6-47.0
49.0-49.2
49.6-50.0
84.69375-84.81875
84.86875-84.99375
87.5-108.0
138.20-138.45
150.80625-150.81875
151.25625-151.26875
155.4875-155.5875
169.400-169.475
169.400-169.475
169.400-169.475
169.4000-169.4875
169.4875-169.5875
169.4875-169.5875
169.5875-169.8125
173.965-216.000
174-216

№

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
СВ (Citizen Band) 27
Транспортни телематични устройства
Радиомикрофони
Приложения за радиоопределяне
Активни медицински устройства за имплантиране
Устройства за управление на радиомодели
PMR
Устройства за управление на радиомодели
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Безжични телефони
Безжични телефони
Безжични телефони
Безжични телефони
PMR
PMR
Маломощни FM предаватели
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Радиосъоръжения за проследяване на животни
Радиосъоръжения за проследяване на животни
Радиосъоръжения за проследяване на животни
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Измервателни устройства
Спомагателни слухови устройства
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Спомагателни слухови устройства
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Спомагателни слухови устройства
Радиомикрофони

Приложение
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.13
Приложение 2.4
Приложение 2.9
Приложение 2.5
Приложение 2.11
Приложение 2.7
Приложение 2.13
Приложение 2.7
Приложение 2.1
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.9
Приложение 2.1
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.13
Приложение 2.1
Приложение 2.2
Приложение 2.9
Приложение 2.1
Приложение 2.9
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.9
Приложение 2.9

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

16

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

kHz
MHz
GHz

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

№

401-402
402-405
405-406
433.05-434.79
434.04-434.79
434.04-434.79
446.0-446.2
470-786
786-789
823-832
863-865
863-865
865-868
865-868
868.0-868.6
868.6-868.7
868.7-869.2
869.20-869.25
869.25-869.30
869.3-869.4
869.40-869.65
869.40-869.65
869.65-869.70
869.7-870.0
869.7-870.0
870.0-875.6
870.0-875.8
870.0-875.8
870-876
915-921
915-921
915.2-920.8
916.1-916.5
917.3-917.7
918.5-918.9

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

kHz
MHz
GHz
Активни медицински устройства за имплантиране
Активни медицински устройства за имплантиране
Активни медицински устройства за имплантиране
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
PMR 446
Безжично звукотехническо оборудване за PMSE
Радиомикрофони
Безжично звукотехническо оборудване за PMSE
Радиомикрофони
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Алармени системи
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Алармени системи за социални нужди
Алармени системи
Алармени системи
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Алармени системи
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Измервателни устройства
Транспортни телематични устройства
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Спомагателни слухови устройства
Спомагателни слухови устройства
Спомагателни слухови устройства

Приложение
Приложение 2.11
Приложение 2.11
Приложение 2.11
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.13
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.10
Приложение 2.1
Приложение 2.6
Приложение 2.1
Приложение 2.6
Приложение 2.6
Приложение 2.6
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.6
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.2
Приложение 2.4
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.10
Приложение 2.1
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.9

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

БРОЙ 57
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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919.7-920.1
1350-1400
1492-1518
1785-1805
1880-1900
2400.0-2483.5
2400.0-2483.5
2400.0-2483.5
2446-2454
2446-2454
2483.5-2500.0
2483.5-2500.0
2483.5-2500.0
5150-5350
5470-5725
5725-5875
5725-5875
5795-5815
5875-5905
5905-5925
4500-7000
6000-8500
8.5-10.6
9.2-9.5
9.500-9.975
10.5-10.6
13.4-14.0
17.1-17.3
21.65-26.65
24.050-24.075
24.00-24.25
24.05-24.25
24.05-26.50
24.05-27.00

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

kHz
MHz
GHz
Спомагателни слухови устройства
Радиомикрофони
Радиомикрофони
Безжично звукотехническо оборудване за PMSE
DECT радиосъоръжения
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Системи за широколентов пренос на данни
Приложения за радиоопределяне
Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)
Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)
Измервателни устройства
Измервателни устройства
Активни медицински устройства за имплантиране
Системи за безжичен достъп, включително местни радио мрежи (WAS/RLANs)
Системи за безжичен достъп, включително местни радио мрежи (WAS/RLANs)
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Измервателни устройства
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Радари за измерване на ниво в резервоари
Радари за измерване на ниво
Радари за измерване на ниво в резервоари
Приложения за радиоопределяне
Приложения за радиоопределяне
Приложения за радиоопределяне
Приложения за радиоопределяне
Приложения за радиоопределяне
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Приложения за радиоопределяне
Радари за измерване на ниво
Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.9
Приложение 2.13
Приложение 2.1
Приложение 2.3
Приложение 2.5
Приложение 2.10
Приложение 2.10
Приложение 2.2
Приложение 2.2
Приложение 2.11
Приложение 2.3
Приложение 2.3
Приложение 2.1
Приложение 2.2
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.1
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.5

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

18

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

№

С Т Р.
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24.075-24.150
24.075-24.150
24.15-24.25
24.250-24.495
24.25-24.50
24.495-24.500
57-64
57-64
57-64
57-66
61.0-61.5
63-64
75-85
75-85
76-77
77-81
122.00-122.25
122.25-123.00
244-246
под 3 000

под 3 000

под 3 000

под 3 000

под 3 000

под 3 000

68.0-87.5
137-138
146-174
148.00-150.05

149

150

151

152

153

1
2
3
4

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

kHz
MHz
GHz

Приложение 2.12

Мобилни крайни устройства
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни крайни устройства
Мобилни земни станции (Земя-космос)

ВЕСТНИК

MHz
MHz
MHz
MHz

Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3

Приложение 2.12

Сензорни устройства за материали, използващи свърхшироколентова технология

Приложение 2.12

Приложение 2.12

Приложение 2.12

Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.5
Приложение 2.1
Приложение 2.5
Приложение 2.3
Приложение 2.1
Приложение 2.4
Приложение 2.5
Приложение 2.5
Приложение 2.4
Приложение 2.4
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.1
Приложение 2.12

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

Устройства за анализ на строителни материали (ВМА), използващи свърхшироколентова
технология

Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Радари за измерване на ниво в резервоари
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Радари за измерване на ниво
Широколентови системи за предаване на данни
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Транспортни телематични устройства
Радари за измерване на ниво в резервоари
Радари за измерване на ниво
Транспортни телематични устройства
Транспортни телематични устройства
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Устройства, използващи свръхшироколентова технология за общо приложение
Системи за проследяване на местоположението от тип 1 (LT1), използващи
свърхшироколентова технология
Устройства, монтирани в пътни и железопътни превозни средства, използващи
свърхшироколентова технология
Устройства на борда на въздухоплавателни средства, използващи свърхшироколентова
технология

Приложение

ДЪРЖАВЕН

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

№
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399.90-400.05
400.15-401.00
406.1-410.0
410-430
440-450
450-470
790-862
876-880
880-915
921-960
925-960
1452-1492
1518-1525
1525-1544
1545-1559
1610.0-1626.5
1613.8-1626.5
1613.8-1626.5
1626.5-1645.5
1646.5-1660.5
1670-1675
1710-1785
1805-1880
1920-1980
1980-2010
2110-2170
2170-2200
2483.5-2500.0
2500-2690
3400-3600
3600-3800
10.70-11.70
10.70-11.70
10.70-11.70
10.70-11.70

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz

kHz
MHz
GHz
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Мобилни крайни устройства
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни крайни устройства
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), (космос-Земя)
Земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), (космос-Земя)
Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (космос-Земя)

Приложение
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

№

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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10.70-12.75
10.70-12.75
10.70-12.75
10.70-12.75
12.50-12.75
12.50-12.75
12.50-12.75
12.50-12.75
12.75-13.25
14.00-14.25
14.00-14.50
14.00-14.50
14.00-14.50
14.00-14.50
14.00-14.50
14.00-14.50
14.00-14.50

17.30-17.70

17.30-20.20

17.30-20.20

19.70-20.20

19.70-20.20

19.70-20.20

27.5000-27.8185

27.5000-27.8185

27.5000-27.8185

28.4545-28.9385

28.4545-28.9385

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

№

GHz

HEST терминали (космос-Земя)
Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба, включително
станции с висока плътност HDFSS (космос-Земя)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови
мрежи (Земя-космос)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи в негеостационарни спътникови
мрежи (Земя-космос)
Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба (Земя-космос)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови
мрежи (Земя-космос)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи в негеостационарни спътникови
мрежи (Земя-космос)

LEST терминали (космос-Земя)

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

ВЕСТНИК

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

LEST терминали (космос-Земя)
HEST терминали (космос-Земя)
Земни станции, монтирани на влакове (космос-Земя)
Земни станции, монтирани на превозно средство (космос-Земя)
Мобилни земни станции (космос-Земя)
Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), (космос-Земя)
Земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), (космос-Земя)
Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (космос-Земя)
Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (Земя-космос)
Земни станции, монтирани на влакове (космос-Земя)
LEST терминали (Земя-космос)
HEST терминали (Земя-космос)
Мобилни земни станции (Земя-космос)
Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), (Земя-космос)
Земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), (Земя-космос)
Земни станции, монтирани на превозно средство (Земя-космос)
Транспортируеми земни станции за репортажни цели SNG TES (Земя-космос)
Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба, включително
станции с висока плътност HDFSS (космос-Земя)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови
мрежи (космос-Земя)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи в негеостационарни спътникови
мрежи (космос-Земя)

Приложение

ДЪРЖАВЕН

GHz

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

kHz
MHz
GHz
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С Т Р. 2 1

29.4625-30.0000

29.4625-29.5000

29.50-30.00

29.50-30.00

29.50-30.00

29.50-30.00

69

70

71

72

73

74

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

kHz
MHz
GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба, включително
станции с висока плътност HDFSS (Земя-космос)
Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи в негеостационарни спътникови
мрежи (Земя-космос)

HEST терминали (Земя-космос)

LEST терминали (Земя-космос)

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 3

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба (Земя-космос)

Приложение 3

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови
мрежи (Земя-космос)

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба (Земя-космос)

Приложение

2010-2025
2010-2025
2010-2025
2025-2110
2025-2110
2025-2110
2300-2400
2300-2400
2300-2400
10.00-10.15
10.00-10.15
10.00-10.15
21.2-21.4

21.2-21.4

47.20-48.50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

GHz

Безжична видео камера

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Безжична видео камера
Преносима видео връзка
Мобилна видео връзка (на превозно или летателно средство)
Безжична видео камера
Преносима видео връзка
Мобилна видео връзка (на превозно или летателно средство)
Безжична видео камера
Преносима видео връзка
Мобилна видео връзка (на превозно или летателно средство)
Безжична видео камера
Преносима видео връзка
Временна радиорелейна линия за видеосигнали
Безжична видео камера

Приложение 4

Приложение 4

Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4

ДЪРЖАВЕН

GHz

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB, ВКЛЮЧИТЕЛНО ENG/OB

28.4545-28.9385

Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

68

№

С Т Р. 2 2
ВЕСТНИК
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Радиочестотна
лента
(Радиочестота)

kHz
MHz
GHz
Приложение

№ на
приложението
към чл. 11, ал. 3

880-915

925-960

1710-1785

1710-1785

1710-1785

1805-1880

1805-1880

1805-1880

1920-1980

1920-1980

2110-2170

2110-2170

2500-2570

2620-2690

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги)
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги)
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез GSM 900 и GSM 1800 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги)
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез UMTS 2100 система
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на
въздухоплавателни средства (MCA услуги)
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез UMTS 2100 система
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни
съдове (МСV услуги) чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

Приложение 5

“

ДЪРЖАВЕН

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ НА
БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (MCA УСЛУГИ) И БОРДА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (MCV УСЛУГИ)

№

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

14

§ 11. Създава се ново Приложение 2 към чл. 11. ал. 3, както следва:

Приложение 2.8
Приложение 2.9

системи за широколентов пренос на данни

транспортни телематични устройства

устройства за радиоопределяне

алармени системи

устройства за управление на радиомодели

индуктивни приложения

радиомикрофони, спомагателни слухови устройства, безжични аудио- и мултимедийни стрийминг приложения,
маломощни FM предаватели и безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални
събития (PMSE)

устройства за радиочестотна идентификация

активни медицински устройства за имплантиране

устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)

безжични приложения, които са различни от посочените в т. 1 – 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

ВЕСТНИК

Приложение 2.13

Приложение 2.12

Приложение 2.11

Приложение 2.10

Приложение 2.7

ДЪРЖАВЕН

Приложение 2.6

Приложение 2.5

Приложение 2.4

Приложение 2.3

Приложение 2.2

системи за локализиране, проследяване и събиране на дани

2

Приложение 2.1

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

неспецифични устройства с малък обсег на действие

ВИДОВЕ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ

„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3

Приложение 2 към чл. 11, ал. 3

1

№ по ред

УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
(ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1)

(ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 1)

УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ

§ 11. Създава се приложение № 2 към чл. 11, ал. 3, както следва:
С Т Р. 2 4
БРОЙ 57

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 718-1
БДС EN 300 718-2
БДС EN 300 718-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 18
ERC/REC 70-03

≤7 dBA/m на 10

456.9-457.1 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

1
Коментар

№ 2.1
към чл. 11, ал. 3

Този набор от условия за използване важи
само за устройства за спешно откриване на
заровени жертви и ценни вещи.

НЕСПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ

1

№

Таблица
Таблица
1

Нормативна част

НЕСПЕЦИФИЧНИ УСТРОЙСТВА С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
Приложение

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 5

16

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 22б
ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

6765-6795 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

Включително индуктивни приложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 2 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-32006/771/EО, както е
изменено, лента 27в ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

13553-13567 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 28б
ERC/REC 70-03

10 mW e.r.p., съответстваща на напрегнатост
на полето 42 dBµA/m на 10 m

26957-27283 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

№

Таблица
Таблица
4

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 2 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 29
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%.

100 mW e.r.p.

26990-27000 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 30
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%.

100 mW e.r.p.

27040-27050 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

6

1

№

Таблица
Таблица
6
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 3 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 31
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%.

100 mW e.r.p.

27090-27100 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

7

1

№

Таблица
Таблица
7
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 32
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%.

100 mW e.r.p.

27140-27150 kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

8

1

№

Таблица
Таблица
8
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 3 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 33
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%.

100 mW e.r.p.

27190-27200 kHz

Подвижна

Радиослужба

1

Описание

Параметър

9

№

Таблица
Таблица
9
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 35
ERC/REC 70-03

10 mW e.r.p.

40.66-40.70 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

10

1

№

Таблица
Таблица
10

Изключват се видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 3 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

≤10 mW e.r.p.

138.20-138.45 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

11

1

№

Таблица
Таблица
11

Изключват се видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 37в
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 1 %

500 mW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

169.400-169.475 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

12

1

№

Таблица
Таблица
12
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 3 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

5

6

7

8

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

12

13

Допустими честотни планирания

11

10

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

Разпределение на каналите

4

9

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 38
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.

10 mW e.r.p.

169.4000-169.4875 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

13

1

№

Таблица
Таблица
13
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

28

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 39б
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,001 %.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.

10 mW e.r.p.

169.4875-169.5875 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

14

1

№

Таблица
Таблица
14

Между 00:00 часа и 06:00 часа местно време
може да се използва коефициент на запълване
≤ 0,1 % .

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 3 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

29

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 40
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.

10 mW e.r.p.

169.5875-169.8125 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

15

1

№

Таблица
Таблица
15
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 9

3

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

7

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, ленти 44а и 45а
ERC/REC 70-03

1 mW e.r.p.
–13 dBm/10 kHz плътност на мощността при
модулация с широчина на честотната лента поголяма от 250 kHz
Разрешават се гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията.

433.05-434.79 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

16

1

№

Таблица
Таблица
16

Изключват се аудио- и видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 4 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 45в
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 100% при
канално отстояние до 25 kHz
Разрешават се гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията.

10 mW e.r.p.

434.04-434.79 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

17

1

№

Таблица
Таблица
17

Изключват се аудио- и видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 1

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, ленти 44б и 45б
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10 %

10 mW e.r.p.

433.05-434.79 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

18

1

№

Таблица
Таблица
18

Изключват се аналогови аудиоприложения,
освен гласовите.
Изключват се аналоговите видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 4 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Приложение

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

2

3

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Разрешителен режим

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

5

Параметър
Радиослужба

19

№
1

Таблица
Таблица
19

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 46а
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 0,1% на коефициента на
запълване.

25 mW e.r.p.

863-865 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Описание
Подвижна
Изключват се аналогови аудиоприложения освен
гласовите. Аналоговите видеоприложения се
изключват.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

3

4

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13

11
12

10

9

8

7

6

Достъп до канала и правила за
заемането му

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

20

№
1

Таблица
Таблица
20

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 47

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 1% на коефициента на
запълване.

25 mW e.r.p.

865-868 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Описание
Подвижна
Изключват се аналогови аудиоприложения
освен гласовите. Аналоговите видеоприложения
се изключват.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 4 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 48
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 1% на коефициента на
запълване.

25 mW e.r.p.

868.0-868.6 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

21

1

№

Таблица
Таблица
21

Изключват се аналоговите видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

36

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

3

4

Забележка

15

Планирани промени

12

Номер на нотификацията

Допустими честотни планирания

11

14

Допълнителни съществени
изисквания

10

Позоваване

Разрешителен режим

9

13

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

22

1

№

Таблица
Таблица
22

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 50
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 0,1% на коефициента на
запълване.

25 mW e.r.p.

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие
868.7-869.2 MHz

Подвижна

Описание

Изключват се аналоговите видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 4 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

37

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

4

5

6

7

8

9

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Радиочестотна лента

3

10

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 54а
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 0,1% на коефициента на
запълване.

25 mW e.r.p.

869.40-869.65 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
23 23

Изключват се аналогови аудиоприложения,
освен гласовите.
Изключват се аналоговите видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

3

Нормативна част

Забележка

Планирани промени

12

15

Допустими честотни планирания

11

Номер на нотификацията

Допълнителни съществени
изисквания

10

14

Разрешителен режим

9

Позоваване

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

13

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 54б
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и
максимална стойност 10% на коефициента на
запълване.

500 mW e.r.p.

869.40-869.65 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

24

1

№

Таблица
Таблица
24

Изключват се аналоговите видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 4 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

39

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 56а
ERC/REC 70-03

Разрешават се гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията.

5 mW e.r.p.

869.7-870.0 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

25

1

№

Таблица
Таблица
25

Изключват се аудио- и видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

Нормативна част

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

12

13

Допустими честотни планирания

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

Достъп до канала и правила за
заемането му

11

10

9

8

7

6

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 56б
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните стандарти,
приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва
максимална стойност 1% на коефициента на
запълване.

25 mW e.r.p.

869.7-870.0 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

26

1

№

Таблица
Таблица
26

Изключват се аналогови аудиоприложения
освен гласовите. Изключват се аналоговите
видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 5 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

41

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 1%
Канално отстояние: ≤ 600 kHz

25 mW e.r.p.

870.0-875.8 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

27

1

№

Таблица
Таблица
27

Изключват се видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%
Канално отстояние: ≤ 200 kHz

25 mW e.r.p.

870-876 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

28

1

№

Таблица
Таблица
28

Изключват се видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 5 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%
Канално отстояние: ≤ 200 kHz

25 mW e.r.p.

915-921 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

29

1

№

Таблица
Таблица
29

Изключват се видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Коефициент на запълване: ≤ 1%
Не се ограничава коефициентът на запълване за
излъчванията от RFID маркери, отговарящи на
RFID запитващи устройства, работещи с
централни честоти 916.3 MHz, 917.5 MHz,
918.7 MHz и 919.9 MHz.
Канално отстояние: ≤ 600 kHz.
Канално отстояние: ≤ 400 kHz за канали с
централни честоти 916.3 MHz, 917.5 MHz,
918.7 MHz и 919.9 MHz.

Радиочестотна лента

3

13

25 mW e.r.p.
100 mW e.r.p. за канали с централни честоти
916.3 MHz, 917.5 MHz, 918.7 MHz и 919.9 MHz

Приложение

2

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

915.2-920.8 MHz

Подвижна
Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
30 30

Изключват се видеоприложения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 5 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

4

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 57а
ERC/REC 70-03

10 mW e.i.r.p.

2400.0-2483.5 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

31

1

№

Таблица
Таблица
31
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

Нормативна част

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 61
ERC/REC 70-03

25 mW e.i.r.p.

5725-5875 MHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

32

1

№

Таблица
Таблица
32
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 5 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.

24.00-24.25 GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

33

1

№

Таблица
Таблица
33
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

7

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 74а
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.,
10 dBm максимална предавателна мощност;
13 dBm/MHz максимална спектрална плътност
на e.i.r.p.

57-64 GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

34

1

№

Таблица
Таблица
34
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 5 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 76
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.

61.0-61.5 GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

35

1

№

Таблица
Таблица
35
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

Нормативна част

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 80
ERC/REC 70-03

10 dBm e.i.r.p./250 MHz
и –48 dBm/MHz за ъгъл на елевация > 30О

122.00-122.25 GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

36

1

№

Таблица
Таблица
36
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 6 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 80
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.

122.25-123.00 GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

37

1

№

Таблица
Таблица
37
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Нормативна част

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Забележка

15

БДС EN 305 550-1
БДС EN 305 550-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 81
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.

Приложение 2.2 към чл. 11, ал. 3

Коментар

ВЕСТНИК

СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Номер на нотификацията

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

244-246 GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на
действие

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

38

1

№

Таблица
Таблица
38

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 6 2
БРОЙ 57

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Измервателни устройства

Приложение

2

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 300 220-4
БДС EN 300 422-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 37б
ECC/DEC(05)02
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤10 %.

500 mW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

169.400-169.475 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

1

№

Таблица
Таблица
1 1

Нормативна част

Коментар

Приложение № 2.2
към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 303 204
БДС EN 303 204-1
БДС EN 303 204-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 2,5 %.
Трябва да се използва автоматично управление на
мощността (APC), осигуряващо намаление на
предаваната мощност до ≤ 5 mW.
Канално отстояние: ≤ 200 kHz.

500 mW e.i.r.p.

870.0-875.6 MHz

Измервателни устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

Този набор от условия за използване се
прилага за устройства за събиране на данни.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 6 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Забележка

Планирани промени

12

15

Допустими честотни планирания

11

Номер на нотификацията

Допълнителни съществени
изисквания

10

14

Разрешителен режим

9

Позоваване

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

13

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 303 203
БДС EN 303 203-1
БДС EN 303 203-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10 %.
Канално отстояние: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват подходящи механизми за
съвместно използване на радиочестотния спектър
(например прослушване преди предаване (LBT) и
адаптивна пренастройваемост по честота (AFA)).

1 mW e.i.r.p.

2483.5-2500.0 MHz

Измервателни устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

Този набор от условия за използване се
прилага за мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото
(MBANS), предназначени за използване само
в закрити помещения - в здравни заведения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

Нормативна част

Планирани промени

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

11

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 303 203
БДС EN 303 203-1
БДС EN 303 203-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 2 %.
Канално отстояние: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват подходящи механизми за
съвместно използване на радиочестотния спектър
(например прослушване преди предаване (LBT) и
адаптивна пренастройваемост по честота (AFA)).

10 mW e.i.r.p.

2483.5-2500.0 MHz

Измервателни устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

№

Таблица
Таблица
4

Този набор от условия за използване се
прилага за мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото
(MBANS), предназначени за използване само
в закрити помещения - в дома на пациента.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 6 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

12

13

14

15

11

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

EN 303 258 в процес на разработка
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Канално отстояние: ≥1 MHz и ≤ 20 MHz.
Трябва да се използва автоматично управление на
мощността (APC), осигуряващо намаление на e.i.r.p. до
≤ 25 mW.
Трябва да се използват подходящи механизми за
съвместно използване на радиочестотния спектър като
„динамичен избор на честота“ (DFS) и „откриване и
избягване“ (DAA):
- DFS в радиочестотна лента 5725-5850 MHz;
- DAA в радиочестотни ленти 5855-5875 MHz, 57255875 MHz и 5795-5815 MHz.

≤400 mW e.i.r.p.

5725-5875 MHz

Измервателни устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5

Този набор от условия за използване се
прилага за безжични индустриални
приложения (WIA)

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Системи за широколентов пренос на данни

Приложение

2

БДС EN 300 328
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2006/771/EО, както е изменено, лента 57в
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p. и 100 mW/100 kHz спектрална
плътност на e.i.r.p. при използване на модулация със
скокообразно изменение на честотата;
10 mW/MHz спектрална плътност на e.i.r.p. при
използване на други видове модулация.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията, които
осигуряват експлоатационни показатели, най-малко
еквивалентни на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.

2400.0-2483.5 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

СИСТЕМИ
ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ПРЕНОС НА ДАННИ
СИСТЕМИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ПРЕНОС НА ДАННИ

1

№

Таблица
Таблица
1 1

Нормативна част

Коментар

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

59

към чл. 11, ал. 3

№ ал.
2.3 3
ПриложениеПриложение
2.3 към чл. 11,

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 6 8

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Планирани промени

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

11

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

БДС EN 301 893
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2005/513/EО, както е изменено
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03

В радиочестотна лента 5470-5725 MHz:
1 W максимална средна e.i.r.p. и 50 mW/MHz
максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. за
всяка честотна лента от 1 MHz.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни
на постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.

В радиочестотна лента 5150-5350 MHz:
200 mW максимална средна e.i.r.p. и 10 mW/MHz
максимална спектрална плътност на средната e.i.r.p. за
всяка честотна лента от 1 MHz;

5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz

Приложение

2

5

Описание
Подвижна
Системи за безжичен достъп, включително местни
радио мрежи (WAS/RLANs)

Параметър
Радиослужба

2

№
1

Таблица
Таблица
2

В радиочестотните ленти 5250-5350 MHz и 54705725 MHz следва да се използва управление на
мощността на предавателя (TPC), осигуряващо
средно 3 dB намаляване на максималната изходна
мощност на системата.
В случай че не се използва TPC, максималната
средна e.i.r.p. и максималната плътност на
средната e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.

Радиочестотна лента 5150-5350 MHz се разрешава
за използването само в закрити помещения.

Коментар

60

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

3

4

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

9

10

11

12

13

14

15

БДС EN 302 567-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
2006/771/EО, както е изменено, лента 75
ERC/REC 70-03

40 dBm e.i.r.p. и
13 dBm/MHz спектралната плътност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията, които
осигуряват експлоатационни показатели, най-малко
еквивалентни на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.

57-66 GHz

Широколентови системи за предаване на данни

Подвижна

Описание

Коментар

ВЕСТНИК

Приложение 2.4 към чл. 11, ал. 3

Изключва се използване на фиксирани съоръжения
на открито.

ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 7 0

61

БРОЙ 57

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 302 608
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 19
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 1%.

9 dΒμΑ/m на 10 метра

984-7484 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА

1

№

Таблица
Таблица
1 1

Нормативна част

Този набор от условия за използване
важи само за предаване от Eurobalise
при наличието на влакове и при
използване на обхват 27 MHz за
телезахранване.

Коментар

Приложение № 2.4
към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

62

С Т Р. 7 1

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

БДС EN 302 609
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 23
ERC/REC 70-03

–7 dΒμΑ/m на 10 метра

7300-23000 kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

Прилагат се ограниченията за антените,
както са определени в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.

Този набор от условия за използване
важи само за предаване от Euroloop при
наличието на влакове и при използване
на обхват 27 MHz за телезахранване.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 7 2
ВЕСТНИК

63

БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 302 608
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

42 dBA/m на 10 m

27.09-27.10 MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

Този набор от условия за използване
важи само за телезахранване и
предаване за Balise/Eurobalise.
Централната радиочестота е 27,095
MHz.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

64

С Т Р. 7 3

Нормативна част

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

4

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

8

9

10

11

12

13

14

15

7

6

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
ERC/REC 70-03

500 mW e.r.p. за използване между превозни средства
100 mW e.r.p. за използване в превозно средство
Коефициент на запълване: ≤ 0,1%.
Канално отстояние: ≤ 500 kHz.
Трябва да се използва автоматично управление на мощността
(APC), осигуряващо намаление на предаваната мощност до ≤ 5
mW.

870.0-875.8 MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

№

Таблица
Таблица
4
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 7 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 674
БДС EN 300 674-1
БДС EN 300 674-2-1
БДС EN 300 674-2-2
БДС ES 200 674-1
БДС ES 200 674-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 62
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

2 W e.i.r.p.

5795-5815 MHz

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5

Този набор от условия за използване
важи само за приложения за събиране
на пътни такси.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

66

С Т Р. 7 5

Нормативна част

Приложение

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

2

3

4

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

11
12

10

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

9

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

5

Параметър
Радиослужба

6

№
1

Таблица
Таблица
6

БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ECC/DEC/(08)01
ERC/REC 70-03

33 dBm (2 W) максимална обща излъчена средна e.i.r.p
Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се
ограничава до 23 dBm/MHz.
Трябва да се използват методи за ограничаване на
радиосмущенията, които осигуряват показатели, поне
еквивалентни на методите, описани в хармонизираните
стандарти. За това е необходимо управление на мощността на
предавателя (TPC), осигуряващо намаляването й поне с 30 dB.

5875-5905 MHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Честотната лента е разпределена за
използване от интелигентни
транспортни системи „превозно
средство-превозно средство”,
„инфраструктура-превозно средство” и
„превозно средство-инфраструктура”.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 7 6
ВЕСТНИК

67

БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания
Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

7

8

9

10

11
12

13

14

15

6

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

7

№
1

Таблица
Таблица
7

БДС EN 302 571
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ECC/DEC/(08)01

33 dBm (2 W) максимална обща излъчена средна e.i.r.p
Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се
ограничава до 23 dBm/MHz.
Трябва да се използват методи за ограничаване на
радиосмущенията, които осигуряват показатели, поне
еквивалентни на методите, описани в хармонизираните
стандарти. За това е необходимо управление на мощността на
предавателя (TPC), осигуряващо намаляването ѝ поне с 30 dB.
За защита на други системи в съседни честотни ленти се
прилагат ограничения на нежеланите излъчвания, посочени в
ECC Report 101 и ECC Report 228.

5905-5925 MHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Честотната лента е разпределена за
използване от интелигентни транспортни
системи за безопасност и ефиктивност на
движението, които включват „превозно
средство-превоз но средство”,
„инфраструктурапревозно средство” и преносими ITS
станции в силно динамични специални
мрежи.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

68

С Т Р. 7 7

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

4

5

6

7

8

Плътност на e.i.r.p. за свръхшироколентовата компонента:
0 dBm/50 MHz (пикова)
–41,3 dBm/MHz (средна)

21.65-26.65 GHz

За честотите под 22 GHz, максималната
средна плътност на мощността се
ограничава до –61,3 dBm/MHz e.i.r.p.
Радиочестотната лента 24,05-24,25 GHz е
определена за теснолентови компоненти,
които може да се състоят от
немодулирани носещи с 20 dBm
максимална пикова e.i.r.p. и коефициент
на запълване ограничен до 10% за пикови
излъчвания по-високи от –10 dBm e.i.r.p.

Автомобилни радари с малък обсег на
действие.
Нови автомобилни радари с малък обсег
на действие, работещи в радиочестотната
лента 21,65-24,25 GHz не могат да се
пускат на пазара след 30 юни 2013 г.
Нови автомобилни радари с малък обсег
на действие, работещи в радиочестотната
лента 24,25-26,65 GHz могат да се пускат
на пазара само до 1 януари 2018 г. Тази
дата се удължава с 4 години за
автомобилни радари с малък обсег на
действие,
монтирани
на
моторни
превозни средства, за които е било
подадено заявление за одобрение на типа
в съответствие с член 6, параграф 6 от
Директива 2007/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, и такова е било
издадено преди 1 януари 2018 г.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

3

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

8

1

№

Таблица
Таблица
8

Нормативна част

С Т Р. 7 8
ВЕСТНИК

69

БРОЙ 57

изисквания
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Допустими честотни планирания
Планирани промени
Планирани промени

Позоваване
Позоваване

Номер на нотификацията
Номер на нотификацията
Забележка
Забележка

13
13

14
14
15
15

Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Разпределение
на каналите
Модулация/Широчина
на заеманата

100 mW e.i.r.p.
100 mW e.i.r.p.

24.050-24.075 GHz

Подвижна устройства
Транспортни телематични
Транспортни
телематични
устройства
24.050-24.075 GHz

Описание
Описание
Подвижна

EN 302 288
БДСEN
EN302
302288
288-1
БДС EN 302 288-2
288-1
БДС EN 301
302 489-1
288-2
БДС EN 301 489-3
489-1
2005/50/EО,
с 2011/485/ЕС
БДСизменено
EN 301 489-3
ECC/DEC/(04)10
2005/50/EО,
изменено с 2011/485/ЕС
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03

Коментар
Коментар

70
70

ВЕСТНИК

Допустими честотни планирания

Разрешителен
Допълнителни режим
съществени
изисквания
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на
мощносттамощност/Плътност
Предавателна
на мощността
Достъп
до канала и правила за
заемането
му
Достъп до канала
и правила за
заемането
му режим
Разрешителен

честотна
лента
Модулация/Широчина
на заеманата
честотна
лента
Посока/Разделяне

Радиослужба
Приложение
Приложение
Радиочестотна лента

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11

1
2
2
3

Параметър
РадиослужбаПараметър

№
№
1

Таблица 9

Таблица
Таблица
9 9

Информативна
Информативна
част
част

Разрешителен режим
Разрешителен
Допълнителни режим
съществени

9
9
10
10
11
11
12
12

ДЪРЖАВЕН

Нормативна
Нормативна
част
част

БРОЙ 57
С Т Р. 7 9

Информативна
Информативна
част
част

Позоваване
Позоваване

Номер на нотификацията
Номер на нотификацията
Забележка
Забележка

13
13

14
14
15
15

Нормативна
Нормативна
част
част

Приложение
Радиочестотна лента
Радиочестотна
Разпределение
налента
каналите
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина
на заеманата
Модулация/Широчина
на заеманата
честотна
лента
честотна
лента
Посока/Разделяне
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
Предавателна
на
мощносттамощност/Плътност
на
мощността
Достъп
до канала и правила за
Достъп
до канала
и правила за
заемането
му
заемането му режим
Разрешителен
Разрешителен режим
Допълнителни
съществени
Допълнителни съществени
изисквания
изисквания
Допустими честотни планирания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
Планирани промени

Позоваване
Позоваване

Номер на нотификацията
Номер на нотификацията
Забележка
Забележка

13
13

14
14
15
15

Параметър
РадиослужбаПараметър
Радиослужба
Приложение

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

№
№
1
1
2

Таблица 10

Таблица
Таблица
10 10

Планирани промени
Планирани промени

12
12

БДС EN 302 858
БДСEN
EN302
302858-1
858
БДС
858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301
302 489-1
858-2
489-1
БДС EN 301 489-3
БДС
ENе301
489-3 лента 69б
2006/771/EО,
както
изменено,
2006/771/EО,ERC/REC
както е изменено,
лента 69б
70-03
ERC/REC 70-03

0,1 mW e.i.r.p.
0,1 mW e.i.r.p.

Транспортни
телематични
устройства
24.075-24.150
GHz
24.075-24.150 GHz

Описание
Описание
Подвижна
Подвижна
Транспортни телематични устройства

БДС EN 302 858
БДСEN
EN302
302858-1
858
БДС
858-1
БДС EN 302 858-2
302 489-1
858-2
БДС EN 301
БДС EN 301 489-1
489-3
БДС
EN е301
489-3 лента 66
2006/771/EО,
както
изменено,
2006/771/EО,ERC/REC
както е изменено,
лента 66
70-03
ERC/REC 70-03

Коментар
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна
Информативна
част
част

С Т Р. 8 0

71
71

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

3

4

Забележка

15

Планирани промени

12

Номер на нотификацията

Допустими честотни планирания

11

14

Допълнителни съществени
изисквания

10

Позоваване

Разрешителен режим

9

13

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
1111

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 69а
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти,
приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Времето на
облъчване на обекта и обхватът на честотната модулация се
определят съгласно хармонизираните стандарти

100 mW e.i.r.p.

24.075-24.150 GHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
за радари за наземни превозни средства.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

72

С Т Р. 8 1

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 70б
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.

24.15-24.25 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
1212
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 8 2
ВЕСТНИК

73

БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

3

4

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Разрешителен режим

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
1313

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 71
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти,
приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Максималните
стойности на коефициента на запълване и обхватите на
честотната модулация се определят съгласно хармонизираните
стандарти.

–11 dBm e.i.r.p.

24.250-24.495 GHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за радари за наземни превозни
средства, работещи в хармонизирания
радиочестотен обхват 24 GHz.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

74

С Т Р. 8 3

Нормативна част

Планирани промени

10

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

11

9

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

8

7

6

Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

3
4

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
1414

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 72
ERC/REC 70-03

20 dBm e.i.r.p. (за радари по посока на движението)
16 dBm e.i.r.p. (за радари обратно на посоката на движение)
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти,
приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Максималните стойности на коефициента на запълване и
обхватите на честотната модулация се определят съгласно
хармонизираните стандарти.

24.25-24.50 GHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за радари за наземни превозни
средства, работещи в хармонизирания
радиочестотен обхват 24 GHz.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 8 4
ВЕСТНИК

75

БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

3

4

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Разрешителен режим

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Радиослужба

Параметър

№
1

Таблица
Таблица
1515

БДС EN 302 858
БДС EN 302 858-1
БДС EN 302 858-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 73

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти,
приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Максималните стойности на коефициента на запълване и
обхватите на честотната модулация се определят съгласно
хармонизираните стандарти.

–8 dBm e.i.r.p.

24.495-24.500 GHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за радари за наземни превозни
средства, работещи в хармонизирания
радиочестотен обхват 24 GHz.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

76

С Т Р. 8 5

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

3

4

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

9

10

11

12

13

14

15

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Приложение

2

5

Радиослужба

Параметър

№
1

Таблица
Таблица
1616

БДС EN 302 686
2006/771/EО, както е изменено, лента 77
ECC/DEC/(09)01
ERC/REC 70-03

40 dBm e.i.r.p.

63-64 GHz

Транспортни телематични устройства

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи само
за системи „превозно средство-превозно
средство“, „превозно средство-инфраструктура“
и „инфраструктура- превозно средство“

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 8 6
ВЕСТНИК

77

БРОЙ 57

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

БДС EN 301 091-1
БДС EN 301 091-2
БДС EN 301 091-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 79
ERC/REC 70-03

55 dBm пикова e.i.r.p. и
50 dBm средна e.i.r.p. и
23,5 dBm средна e.i.r.p. за импулсни радари

76-77 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
1717

Този набор от условия важи само за
наземни превозни средства и
инфраструктурни системи.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

78

С Т Р. 8 7

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Транспортни телематични устройства

Приложение

2

БДС EN 302 264-1
БДС EN 302 264-2
2004/545/EО
ECC/DEC/(04)03
ERC/REC 70-03

55 dBm пикова e.i.r.p.
Плътност на e.i.r.p.:
–3 dBm/MHz (средна)
–9 dBm/MHz (средна) извън превозното средство в
резултат на експлоатацията на един радар с малък обсег
на действие

77-81 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица 18

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Приложение 2.5 към чл. 11, ал. 3

Автомобилни радари с малък обсег на действие.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 8 8

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

13

14
15

11
12

10

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

9

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

БДС EN 302 066
БДС EN 302 066-1
БДС EN 302 066-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-32
ECC/DEC/(06)08
ERC/REC 70-03

Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се
ограничава до:
–65 dBm/MHz под 230 MHz;
–60 dBm/MHz в честотна лента 230-1000 MHz;
–65 dBm/MHz в честотна лента 1000-1600 MHz;
–51,3 dBm/MHz в честотна лента 1600-3400 MHz;
–41,3 dBm/MHz в честотна лента 3400-5000 MHz;
–51,3 dBm/MHz в честотна лента 5000-6000 MHz;
–65 dBm/MHz над 6000 MHz.
Максималната пикова мощност се ограничава до:
–44,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 30-230 MHz;
–37,5 dBm/120 kHz e.r.p. в честотна лента 230-1000 MHz;
–30 dBm/MHz e.i.r.p. в честотна лента 1000-18000 MHz.
Максималната спектрална плътност на средната e.i.r.p. се
ограничава до –75 dBm/kHz в честотни ленти 1164-1215
MHz и 1559-1610 MHz.

30-12400 MHz

Радиочестотна лента

3

5

Описание
Подвижна
Приложения за радиоопределяне

Параметър
Радиослужба
Приложение

Коментар

към чл. 11, ал. 3

Честотната лента е разпределена за
използване от GPR/WPR.

УСТРОЙСТВА
ЗА РАДИООПРЕДЕЛЯНЕ
УСТРОЙСТВА ЗА РАДИООПРЕДЕЛЯНЕ

№
1
2

Таблица
Таблица
1 1

Нормативна част

80

Приложение
№ 2.5
Приложение
2.5 към чл.
11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 9

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 57б
ERC/DEC/(01)08
ERC/REC 70-03

25 mW e.i.r.p.

2400.0-2483.5 MHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 9 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

81

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 60
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

24 dBm e.i.r.p.

4500-7000 MHz

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

Ограничението за мощността важи за
вътрешността на затворен резервоар и
съответства на спектрална плътност
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров
изпитвателен резервоар.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

Нормативна част

Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

3
4

6

7

8

9

10

11

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

5

Радари за измерване на ниво

Приложение

2

БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 63
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се прилагат автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, както и
еквивалентни методи за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

7 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
–33 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

6000-8500 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
4 4

Трябва да се спазват установените
забранени зони около
радиоастрономическите обекти.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 9 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

83

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 64
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

30 dBm e.i.r.p.

8.5-10.6 GHz

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5

Ограничението за мощността важи за
вътрешността на затворен резервоар и
съответства на спектрална плътност
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров
изпитвателен резервоар.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

84

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

25 mW e.i.r.p.

9.2-9.5 GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

6

1

№

Таблица
Таблица
6
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 9 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

25 mW e.i.r.p.

9.500-9.975 GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

7

1

№

Таблица
Таблица
7
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

500 mW e.i.r.p.

10.5-10.6 GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

8

1

№

Таблица
Таблица
8
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 9 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

25 mW e.i.r.p.

13.4-14.0 GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

9

1

№

Таблица
Таблица
9
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 7

Нормативна част

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

7

8

9

10

11

12

Забележка

Посока/Разделяне

6

15

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Номер на нотификацията

Разпределение на каналите

4

14

Радиочестотна лента

3

Позоваване

Приложение

2

13

Параметър
Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
10 10

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 65
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

26 dBm e.i.r.p.

17.1-17.3 GHz

Приложения за радиоопределяне

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване
важи само за наземни системи.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 9 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Приложения за радиоопределяне

Приложение

2

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

100 mW e.i.r.p.

24.05-24.25 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
11 11
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 9

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

4

5

6

7

8

9

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Радиочестотна лента

3

10

Радари за измерване на ниво

Приложение

2

БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 67
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се прилагат автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, както и
еквивалентни методи за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

26 dBm/50MHz пикова стойност на (e.i.r.p. и
–14 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

24.05-26.50 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
12 12

Трябва да се спазват установените
забранени зони около
радиоастрономическите обекти.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 0 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

91

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение

2

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 68
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

43 dBm e.i.r.p.

24.05-27.00 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
13 13

Ограничението за мощността важи за
вътрешността на затворен резервоар и
съответства на спектрална плътност
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров
изпитвателен резервоар.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 1

92

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение

2

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 74б
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

43 dBm e.i.r.p.

57-64 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
14 14

Ограничението за мощността важи за
вътрешността на затворен резервоар и
съответства на спектрална плътност
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров
изпитвателен резервоар.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 0 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

93

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

13

14
15

5

Радари за измерване на ниво

Приложение

2

БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 74в
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се прилагат автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, както и
еквивалентни методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малкото еквивалентни
на постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

35 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
–2 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

57-64 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
15 15
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

94

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение

2

БДС EN 302 372
БДС EN 302 372-1
БДС EN 302 372-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 78б
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

43 dBm e.i.r.p.

75-85 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
16 16

Ограничението за мощността важи за
вътрешността на затворен резервоар и
съответства на спектрална плътност
–41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров
изпитвателен резервоар.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 0 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

95

Нормативна част

Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3
4

Планирани промени

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

11

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

5

Радари за измерване на ниво

Приложение

2

БДС EN 302 729
БДС EN 302 729-1
БДС EN 302 729-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 78а
ECC/DEC/(11)02
ERC/REC 70-03

Трябва да се прилагат автоматично управление на
мощността и изисквания към антените, както и
еквивалентни методи за достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
показатели, най-малкото еквивалентни на постиганите с
методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

34 dBm/50MHz пикова стойност на e.i.r.p. и
–3 dBm/MHz средна стойност на e.i.r.p.

75-85 GHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
17 17

Трябва да се спазват установените
забранени зони около
радиоастрономическите обекти.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

96

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

9

10

11

12

13

14

15

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

868.6-868.7 MHz

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 49
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 1%

10 mW e.r.p.

25 kHz канално отстояние
Цялата радиочестотна лента може да бъде използвана и
като един канал за високоскоростно предаване на данни.

Алармени системи

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

1

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ

1

№

Таблица
Таблица
1

Нормативна част

Устройства с нисък коефициент на
запълване/висока надеждност

Коментар

Приложение № 2.6
към чл. 11, ал. 3

97

Приложение 2.6 към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 0 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-1
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 51
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

10 mW e.r.p.

25 kHz канално отстояние

869.20-869.25 MHz

Алармени системи за социални нужди

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

Устройства с нисък коефициент на
запълване/висока надеждност.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

869.25-869.30 MHz

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 52
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 0,1%

10 mW e.r.p.

25 kHz канално отстояние

Алармени системи

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

Устройства с нисък коефициент на
запълване/висока надеждност.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 0 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

869.3-869.4 MHz

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 53
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 1%.

10 mW e.r.p.

Канално отстояние: 25 kHz.

Алармени системи

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

№

Таблица
Таблица
4

Устройства с нисък коефициент на
запълване/висока надеждност.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 9

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

869.65-869.70 MHz

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-3-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 55
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10%

25 mW e.r.p.

25 kHz канално отстояние

Алармени системи

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5

Устройства с нисък коефициент на
запълване/висока надеждност.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 1 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
ленти 29, 30, 31, 32 и 33
ERC/REC 70-03

100 mW e.r.p.

26990-27200 kHz

Устройства за управление на радиомодели

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

1

УСТРОЙСТВА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОМОДЕЛИ
УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОМОДЕЛИ

1

№

Таблица
Таблица
1

Нормативна част

Коментар

към чл. 11, ал. 3

Приложение
2.7 към№чл.
Приложение
2.711, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 1

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/DEC/(01)11
ERC/REC 70-03

Канално отстояние: 10 kHz.

100 mW e.r.p.

34.995-35.225 MHz

Устройства за управление на радиомодели

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

Честотната лента е разпределена само за
летящи радиоуправляеми модели.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 1 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/DEC/(01)12
ERC/REC 70-03

Канално отстояние: 10 kHz.

100 mW e.r.p.

40.66-40.70 MHz

Устройства за управление на радиомодели

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 3

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, ленти 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
ERC/REC 70-03

72 dBµA/m на 10 m

9-90 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

1

ИНДУКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНДУКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1

№

Таблица
Таблица
1

Нормативна част

Коментар

към чл. 11, ал. 3

Приложение
2.8 към
Приложение
№ чл.
2.8 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 1 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 9
ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

90-119 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 5

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 10
ERC/REC 70-03

66 dBµA/m на 10 m

119-135 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 1 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 13
ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

135-140 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

№

Таблица
Таблица
4
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 7

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДСEN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 14
ERC/REC 70-03

37,7 dBA/m на 10 m

140.0-148.5 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

12

13

Допустими честотни планирания

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

11

10

9

8

7

6

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 15
ERC/REC 70-03

–15 dBA/m на 10 m във всяка честотна лента с
широчина 10 kHz
За системи, работещи с широчина на честотната лента
по-голяма от 10 kHz, сумарната напрегнатост на полето
е –5 dΒμΑ/m на 10 m.

Разпределение на каналите

4

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

148.5-5000 kHz

Радиочестотна лента

3

5

Описание
Подвижна
Индуктивни приложения

Параметър
Радиослужба
Приложение

6

№
1
2

Таблица
Таблица
6
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 17
ERC/REC 70-03

–8 dBA/m на 10 m

400-600 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

7

1

№

Таблица
Таблица
7

Устройства за радиочестотна
идентификация (RFID).

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 2 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 20
ERC/REC 70-03

13,5 dBA/m на 10 m

3155-3400 kHz

Индуктивни приложения

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

8

1

№

Таблица
Таблица
8
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 1

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Номер на нотификацията

14
15

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 21
ERC/REC 70-03

–20 dBA/m на 10 m във всяка честотна лента с
широчина 10 kHz
За системи, работещи с широчина на честотната лента
по-голяма от 10 kHz, сумарната напрегнатост на
полето е –5 dΒμΑ/m на 10 m.

5000-30000 kHz

Индуктивни приложения

Описание
Подвижна

Коментар

ВЕСТНИК

Забележка

Позоваване

Планирани промени

12

13

Допустими честотни планирания

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

11

10

9

8

7

6

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

9

№
1

Таблица
Таблица
9

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 2 2
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Индуктивни приложения

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 22а
ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

6765-6795 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
10 10
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 3

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Индуктивни приложения

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 24
ERC/REC 70-03

9 dBµA/m на 10 m

7400-8800 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
11 11
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 2 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Индуктивни приложения

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 25
ERC/REC 70-03

9 dBA/m на 10 m

10200-11000 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
12 12
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 5

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Индуктивни приложения

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 27а
ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

13553-13567 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
13 13
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 2 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Индуктивни приложения

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 27б
ERC/REC 70-03

60 dBA/m на 10 m

13553-13567 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
14 14

Устройства за радиочестотна
идентификация (RFID)

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 2 7

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Индуктивни приложения

Приложение

2

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 28а
ERC/REC 70-03

42 dBµA/m на 10 m

26957-27283 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
15 15
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 2 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Допустими честотни планирания

Планирани промени

11

12

Номер на нотификацията
Забележка

Допълнителни съществени
изисквания

10

14
15

Разрешителен режим

9

Позоваване

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

13

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

6

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

1

1

№

Таблица
Таблица
1

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

10 mW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

29.7-47.0 MHz

Радиомикрофони

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони с възможност за
пренастройване в границите на лентата.

Коментар

РАДИОМИКРОФОНИ, СПОМАГАТЕЛНИ СЛУХОВИ УСТРОЙСТВА, БЕЗЖИЧНИ
АУДИО- №
И 2.9
Приложение
чл. 11, ал. 3
МУЛТИМЕДИЙНИ СТРИЙМИНГ ПРИЛОЖЕНИЯ, МАЛОМОЩНИ FM ПРЕДАВАТЕЛИкъм
И БЕЗЖИЧНО
ЗВУКОТЕХНИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ
ЗА ПОДГОТОВКА
НАИПРОГРАМИ
И СПЕЦИАЛНИ
СЪБИТИЯ
РАДИОМИКРОФОНИ,
СПОМАГАТЕЛНИ
СЛУХОВИ УСТРОЙСТВА,
БЕЗЖИЧНИ АУДИОМУЛТИМЕДИЙНИ
СТРИЙМИНГ ПРИЛОЖЕНИЯ,
МАЛОМОЩНИ FM ПРЕДАВАТЕЛИ И БЕЗЖИЧНО ЗВУКОТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМИ И СПЕЦИАЛНИ
(PMSE)
СЪБИТИЯ (PMSE)

Приложение 2.9 към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

120

С Т Р. 1 2 9

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

EN 301 357
БДС EN 301 357-1
БДС EN 301 357-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 36
ERC/REC 70-03

50 nW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 200 kHz

87.5-108.0 MHz

Маломощни FM предаватели

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

Устройства с висок коефициент на
запълване/за непрекъснато предаване.
Този набор от условия за използване важи
само за предаватели с аналогова честотна
модулация (FM).

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 3 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 37а
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03

500 mW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

169.400-169.475 MHz

Спомагателни слухови устройства

Подвижна

Описание

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 1

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 39а
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03

500 mW e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 50 kHz.

169.4875-169.5875 MHz

Спомагателни слухови устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

№

Таблица
Таблица
4
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 3 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

3

4

Забележка

15

Планирани промени

12

Номер на нотификацията

Допустими честотни планирания

11

14

Допълнителни съществени изисквания

10

Позоваване

Разрешителен режим

9

13

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

1

№

Таблица 5
Описание

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ECC Report 230
ERC/REC 70-03

За да се гарантира защита на приемника за цифрово
наземно аудиоразпръскване (DAB), намиращ се на 1,5
m от спомагателното слухово устройство, се изисква 35
dBμV/m прагово ниво, предмет на измерената сила на
сигнала около работното място на слуховото
устройство.
Спомагателното слухово устройство трябва да работи
най-малко на 300 kHz отстояние от границата на
заетия от приемника за цифрово наземно
аудиоразпръскване канал.
За съвместимост и защита на други системи се
прилагат методите, описани в ECC Report 230.

10 mW e.r.p.

Канално отстояние: до 50 kHz.

173.965-216.000 MHz

Подвижна
Спомагателни слухови устройства
Честотната лента е разпределена за слухови
апарати за хора с увреден слух с възможност
за пренастройване в границите на лентата.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

124

С Т Р. 1 3 3

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

6

1

№

Таблица
Таблица
6

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

50 mW e.r.p.

174-216 MHz

Радиомикрофони

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони с възможност за
пренастройване в границите на лентата.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 3 4
ВЕСТНИК

125

БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Радиочестотна лента

3

7

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

7

1

№

Таблица
Таблица
7

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

50 mW e.r.p.

470-786 MHz

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за безжично
звукотехническо оборудване за PMSE.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 5

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

8

1

№

Таблица
Таблица
8

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 70-03

12 mW e.r.p.

786-789 MHz

Радиомикрофони

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони с възможност за
пренастройване в границите на лентата.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 3 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

9

10

11

Посока/Разделяне

6

Достъп до канала и правила за
заемането му

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

8

Разпределение на каналите

4

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Радиочестотна лента

3

Радиочестоти
над 832 MHz

826-832 MHz

823-826 MHz

821-823 MHz

Гранични стойности в рамките на
блока:
13 dBm (20 mW) e.i.r.p. за
звукотехническо оборудване за PMSE,
предназначено за носене в ръка;
20 dBm (100 mW) e.i.r.p. за
звукотехническо оборудване за PMSE,
предназначено за прикрепване и носене
върху човешкото тяло.
Гранични стойности в рамките на
блока: 20 dBm (100 mW) e.i.r.p.
Базови гранични стойности извън
блока: –25 dBm/(5 MHz) e.i.r.p.

Защитна лента (за защита от
радиосмущения от PMSE в наземните
мрежи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги (в
посоката на приемане - downlink)).

Честотната лента е разпределена за безжично
звукотехническо оборудване за PMSE.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

7

823-832 MHz

Приложение

2

Маски за границите на блоковете
Радиочестоти
Базови гранични стойности извън
под 821
блока: –43 dBm/(5 MHz) e.i.r.p.
MHz

Описание
Подвижна
Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Параметър
Радиослужба

№
1

Таблица 9

Нормативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

128

С Т Р. 1 3 7

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка
Номер
на нотификацията

13

14
15
14

Приложение

2

Позоваване

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

Номер на нотификацията
Забележка

13

14
15

14
15

Допустими честотни планирания
Планирани промени

Радиочестотна лента
Радиочестотна
Разпределение
налента
каналите
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина
на заеманата
Модулация/Широчина
на заеманата
честотна
лента
честотна лента
Посока/Разделяне
Посока/Разделяне
Предавателна
мощност/Плътност на
мощността
Предавателна мощност/Плътност на
Достъп
до канала и правила за
мощността
заемането му
Достъп до канала и правила за
Разрешителен режим
заемането му
Допълнителни съществени
Разрешителен режим
изисквания
Допълнителни
съществени
Допустими
честотни
планирания
изисквания промени
Планирани

13

11
12

11
10
12

10
9

8
9

8

7

7

6

6

5

5

4

3
3
4

Приложение

Радиослужба

2

Радиослужба

№
№
1
1

Таблица 10
Таблица 10

Информативна
Информативна
част част

Нормативна
част
Нормативна
част

Параметър
Параметър

Позоваване

13

Забележка

Планирани промени

12

15

Планирани промени

12

БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДСEN
EN300
300422
422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 300 422-1
БДС EN 301 357
БДС EN
EN 301
300 357-1
422-2
БДС
БДС EN
EN 301
300 357-2
422-3
БДС
БДСEN
EN301
301489-1
357
БДС
БДС EN
EN 301
301 489-9
357-1
БДС
ERC/REC
БДС
EN 30125-10
357-2
ERC/REC
БДС
EN 30170-03
489-1

10 mW e.r.p.

10 mW e.r.p.

863-865 MHz

863-865 MHz

Радиомикрофони

Радиомикрофони

Подвижна

Подвижна

Описание
Описание

ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС
EN
300
422-2
EN
300
422
БДС EN
EN 300
300 422-1
422-3
БДС
БДС
БДС EN
EN 300
301 422-2
489-1
БДС
БДС EN
EN 300
301 422-3
489-9
БДС
EN 301 489-1
2014/641/ЕС
БДС
EN 30125-10
489-9
ERC/REC
2014/641/ЕС
ERC/REC
70-03

стрийминг приложения

Включително безжични аудио- и мултимедийни
Включително
безжични аудио- и мултимедийни
стрийминг
приложения

Коментар
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна
Информативна
част част

С Т Р. 1 3 8
БРОЙ 57

129

129

ВЕСТНИК

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

3

4

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Приложение

2

7

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
11 11

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
EN 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 70-03

10 mW e.r.p.

916.1-916.5 MHz
917.3-917.7 MHz
918.5-918.9 MHz
919.7-920.1 MHz
Коефициент на запълване: ≤25%.
Канално отстояние: ≤ 400 kHz.

Спомагателни слухови устройства

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за цифрови
слухови апарати за хора с увреден слух.
Ограничено за използване на закрито.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

130

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3 9

Нормативна част

Радиослужба

Приложение

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
12 12

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p. за радиомикрофони, предназначени за
прикрепване и носене върху човешкото тяло и
радиомикрофони с възможности за сканиране на
спектъра

1350-1400 MHz

Радиомикрофони

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 4 0

131

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Радиослужба

Приложение

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
13 13

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 70-03

50 mW e.i.r.p.

1492-1518 MHz

Радиомикрофони

Подвижна

Описание

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони с възможност за
пренастройване в границите на лентата.
Ограничено за използване на закрито.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

132

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 1

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

5

6

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Радиочестотна лента

3

7

Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение

2

–37 dBm/200 kHz e.i.r.p.

–14 dBm/200 kHz e.i.r.p.

17 dBm/канал e.i.r.p.

–17 dBm/200 kHz e.i.r.p.

Този набор от условия за използване се
прилага за звукотехническо оборудване за
PMSE, предназначено за прикрепване и носене
върху човешкото тяло.

Този набор от условия за използване се
прилага за звукотехническо оборудване за
PMSE, предназначено за носене в ръка.

ВЕСТНИК

Радиочестоти
под 1785 MHz
(извън блока)
1785.0-1804.8
MHz

Маски за границите на блоковете

1804.8-1805.0
MHz
(ограничен
честотен
обхват)
Радиочестоти
над 1805 MHz
(извън блока)

10 dBm/200 kHz e.i.r.p. с гранична
стойност на e.i.r.p.: 13 dBm/канал.

13 dBm/канал e.i.r.p.

4 dBm/200 kHz e.i.r.p.

–17 dBm/200 kHz e.i.r.p.

Честотната лента е разпределена за безжично
звукотехническо оборудване за PMSE.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

1803.6-1804.8
MHz

Радиочестоти
под 1785 MHz
(извън блока)
1785.0-1785.2
MHz
(ограничен
честотен
обхват)
1785.2-1803.6
MHz

Маски за границите на блоковете

1785-1805 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица 14

Нормативна част

С Т Р. 1 4 2

133

БРОЙ 57

Информативна част

Забележка

15

Планирани промени

12

Номер на нотификацията

Допустими честотни планирания

11

14

Допълнителни съществени
изисквания

10

Позоваване

Разрешителен режим

9

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2014/641/ЕС
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

–23 dBm/200 kHz e.i.r.p.

0 dBm/200 kHz e.i.r.p.

ДЪРЖАВЕН

13

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

1804.8-1805.0
MHz
(ограничен
честотен
обхват)
Радиочестоти
над 1805 MHz
(извън блока)

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

134

С Т Р. 1 4 3

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

13

11
12

10

9

8

7

6

БДС EN 302 208
БДС EN 302 208-1
БДС EN 302 208-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/804/EО
ERC/REC 70-03

100 mW e.r.p. за подлента A
2 W e.r.p. за подлента B
500 mW e.r.p. за подлента C

Канално отстояние: ≤ 200 kHz

865-868 MHz

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Описание
Подвижна

УСТРОЙСТВА ЗА РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Коментар

Приложение № 2.10
към чл. 11, ал. 3

Подлента A: 865.0-865.6 MHz
Подлента B: 865.6-867.6 MHz
Подлента C: 867.6-868.0 MHz

Носещите честоти се определят както следва:
864.9 MHz + (0,2 MHz × номер на канала).
Запитващите устройства с 2 W e.r.p.
използват само канали с централни честоти
865.7 MHz, 866.3 MHz, 866.9 MHz и 867.5
MHz

УСТРОЙСТВА ЗА РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
1
Таблица
1

Нормативна част

Приложение 2.10 към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 4 4

135

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

4

6

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

12

Позоваване

Допустими честотни планирания

11

13

Допълнителни съществени изисквания

10

9

8

7

Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
2
Таблица
2

БДС EN 302 208
БДС EN 302 208-1
БДС EN 302 208-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

4 W e.r.p.

Канално отстояние: ≤ 400 kHz.

915-921 MHz

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Описание
Подвижна
Използват се само когато е необходимо да се
извърши планираната работа, т.е. когато се
очаква RFID маркерите да бъдат налични.
Запитващите устройства използват само
канали с централни честоти 916.3 MHz, 917.5
MHz, 918.7 MHz и 919.9 MHz.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

136

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 5

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Забележка

Планирани промени

12

15

Допустими честотни планирания

11

Номер на нотификацията

Допълнителни съществени
изисквания

10

14

Разрешителен режим

9

Позоваване

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

13

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

6

5

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение

2

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 58

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни на
постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

500 mW e.i.r.p.

2446-2454 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
3
Таблица
3
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 4 6

137

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

4

Забележка

Планирани промени

12

15

Допустими честотни планирания

11

Номер на нотификацията

Допълнителни съществени
изисквания

10

14

Разрешителен режим

9

Позоваване

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

13

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

6

5

Радиочестотна лента

3

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение

2

БДС EN 300 440
БДС EN 300 440-1
БДС EN 300 440-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

от 500 mW до 4 W e.i.r.p.

Коефициент на запълване: ≤ 15%.

2446-2454 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
4
Таблица
4

Използването на устройства с мощност над
500 mW e.i.r.p. се ограничава в закрити
помещения и коефициент на запълване ≤ 15%
за всеки период от 200 ms.
Устройствата с мощност над 500 mW e.i.r.p.
следва да използват FHSS модулация и
автоматично управление на мощността (APC),
осигуряващо намаляване на излъчената
мощност до максимална 500 mW e.i.r.p. в
случай на преместване и използване на
устройството на открито.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

138

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 7

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

13

12

11

10

9

8

7

6

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3
4

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

БДС EN 302 195
БДС EN 302 195-1
БДС EN 302 195-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 81
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-31
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10%.

30 dBA/m на 10 m

9-315 kHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Описание
Подвижна

Коментар

Приложение № 2.11
към чл. 11, ал. 3

Този набор от условия за използване важи
само за активните имплантируеми медицински
изделия

АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ

АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ

№
1

Таблица1 1
Таблица

Нормативна част

Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 4 8

139

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение

2

БДС EN 302 536
БДС EN 302 536-1
БДС EN 302 536-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 16
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10%

–5 dBA/m на 10 m

315-600 kHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
2 2

Този набор от условия за използване важи
само за имплантируеми устройства за животни

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

140

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 4 9

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

3

4

9

10

11

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

8

7

6

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3
Описание

БДС EN 300 330
БДС EN 300 330-1
БДС EN 300 330-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 26
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10%

–7 dBμA/m на 10m в честотна лента от 10 kHz

12500-20000 kHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за имплантируеми устройства за
животни. Използват се за работа само в
закрити помещения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 5 0
ВЕСТНИК

141

БРОЙ 57

Нормативна част

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

15

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

14

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Радиочестотна лента

3

13

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение

2

БДС EN 302 510
БДС EN 302 510-1
БДС EN 302 510-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 34
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10%.

1 mW e.r.p.

30.0-37.5 MHz

Подвижна

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
4 4

Този набор от условия за използване важи
само за свръхмаломощни имплантируеми
медицински мембрани за измерване на кръвно
налягане в рамките на определението за
активните имплантируеми медицински
изделия в Директива 90/385/ЕИО.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

142

С Т Р. 1 5 1

Нормативна част

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

9
10
11
12

13

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
5 5
Таблица

БДС EN 302 537
БДС EN 302 537-1
БДС EN 302 537-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-29
2006/771/EО, както е изменено, лента 41
ERC/REC 70-03
ERC/DEC (01)17

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и коефициент
на запълване ограничен до 0,1%.

25 W e.r.p.

401-402 MHz
Канално отстояние: 25 kHz
Отделните предаватели могат да комбинират съседни
канали за увеличаване широчината на честотната
лента до 100 kHz.

Активни медицински устройства за имплантиране

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за системи, специално проектирани с
цел осъществяване на негласови цифрови
комуникации между активни
имплантируеми медицински изделия и/или
носени върху тялото устройства и други
устройства извън човешкото тяло,
използвани за предаване на некритична по
отношение на времето физиологична
информация, свързана с пациента.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 5 2

143

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

Разрешителен режим

9

10

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
6 6

БДС EN 301 839
БДС EN 301 839-1
БДС EN 301 839-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-27
2006/771/EО, както е изменено, лента 42
ERC/REC 70-03

С цел да се гарантира съвместимост на работата с
другите
потребители
и
по-специално
с
метеорологичните радиосонди, може да бъдат
използвани и други методи за достъп до спектъра и за
ограничаване на радиосмущенията, включително
честотни ленти с широчина над 300 kHz, при условие
че те осигуряват експлоатационни показатели, наймалкото еквивалентни на постиганите с методите,
описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

25 W e.r.p.

402-405 MHz
25 kHz канално отстояние
Отделните предаватели могат да комбинират съседни
канали за увеличаване на широчината на честотната
лента до 300 kHz.

Активни медицински устройства за имплантиране

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за активните имплантируеми
медицински изделия.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

144

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 3

Нормативна част

Разпределение на каналите

4

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

8

9
10
11
12

13

14
15

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
7 7

БДС EN 302 537-1
БДС EN 302 537
БДС EN 302 537-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-29
2006/771/EО, както е изменено, лента 43
ERC/REC 70-03

Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни
на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.
Като алтернатива, може да се използва и максимална
стойност 0,1% на коефициента на запълване.

25 W e.r.p.

405-406 MHz
Канално отстояние: 25 kHz
Отделните предаватели могат да комбинират съседни
канали за увеличаване широчината на честотната
лента до 100 kHz.

Активни медицински устройства за имплантиране

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за системи, специално проектирани с
цел осъществяване на негласови цифрови
комуникации между активни
имплантируеми медицински изделия и/или
носени върху тялото устройства и други
устройства извън човешкото тяло,
използвани за предаване на некритична по
отношение на времето физиологична
информация, свързана с пациента.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 5 4
ВЕСТНИК

145

БРОЙ 57

Нормативна част

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

9
10
11
12

13

Достъп до канала и правила за заемането
му

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
8 8

БДС EN 301 559
БДС EN 301 559-1
БДС EN 301 559-2
2006/771/EО, както е изменено, лента 59
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-35
ERC/REC 70-03

Коефициент на запълване: ≤ 10 %.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра
и ограничаване на радиосмущенията, които
осигуряват експлоатационни показатели, наймалкото еквивалентни на постиганите с методите,
описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

10 mW e.i.r.p.

2483.5-2500.0 MHz
1 MHz канално отстояние
Цялата радиочестотна лента може да бъде използвана
и в динамичен режим като един канал за
високоскоростно предаване на данни.

Активни медицински устройства за имплантиране

Описание
Подвижна
Този набор от условия за използване важи
само за активните имплантируеми
медицински изделия. Периферните
управляващи единици са само за използване
на закрито.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

146

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 5

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

4

7

6

–80,0

–70,0

–70,0
–41,3

3.8-4.8 GHz

4.8-6.0 GHz

6.0-8.5 GHz

–70,0
–70,0

2.7-3.1 GHz
3.1-3.4 GHz

3.4-3.8 GHz

–85,0

1.6-2.7 GHz

Максимална
спектрална плътност
на средната e.i.r.p.
(dBm/MHz)
–90,0

0

Разрешава се използване на радиочестотния
спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm максимална
пикова мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от
50 MHz), при условиe, че се прилагат методите
за намаляване на радиосмущенията чрез „нисък
коефициент на запълване” (LDC) или чрез
„откриване и избягване“ (DAA).

Използват се в затворени помещения или, ако се
използват на открито, не се прикрепят към
неподвижна инсталация, неподвижна
инфраструктура или неподвижна външна антена.

Коментар

147

ВЕСТНИК

–30,0

–30,0

–40,0

–36,0
–36,0

–45,0

Максимална
спектрална плътност
на пиковата e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
–50,0

под 3 000 GHz

Устройства, използващи свръхшироколентова
технология за общо приложение

Не е приложима

Описание

към чл. 11, ал. 3

ДЪРЖАВЕН

под 1.6 GHz

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

УСТРОЙСТВА, ИЗПОЛЗВАЩИ СВРЪХШИРОКОЛЕНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ (UWB)

Радиослужба

1

Приложение 2.12 към чл. 11, ал. 3

Приложение № 2.12
УСТРОЙСТВА, ИЗПОЛЗВАЩИ СВРЪХШИРОКОЛЕНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ (UWB)

1

№

Таблица
Таблица
1

Нормативна част

С Т Р. 1 5 6
БРОЙ 57

Допустими
честотни
планирания
Допълнителни
съществени
изисквания

Планирани
Допустими промени
честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка
Номер на нотификацията

Забележка

11
10

12
11

12

13

13

14

15
14

15

ERC/REC 70-03

–45,0

Не е приложима

Радиослужба

Приложение

Приложение

Радиочестотна лента

Радиочестотна лента

1

2

2

3

3

под 3 000 GHz

инфраструктура или неподвижна външна антена.

Коментар
Коментар
„LT1“ са системи, предназначени за общо
проследяване
на местоположението
хора и
„LT1“ са системи,
предназначени за на
общо
предмети.
проследяване на местоположението на хора и
Използват
предмети. се в затворени помещения или, ако се
използват
не се
прикрепятили,
къмако се
Използват на
се открито,
в затворени
помещения
неподвижна
използват наинсталация,
открито, не неподвижна
се прикрепят към
инфраструктура
или неподвижна
външна антена.
неподвижна инсталация,
неподвижна

EN 302 065-1.

Методите за намаляване на радиосмущенията и
граничните
за на
тяхрадиосмущенията
са описани в БДСи
Методите застойности
намаляване
EN
302 065-1.
граничните
стойности за тях са описани в БДС

„откриване и избягване“ (DAA).

ВЕСТНИК

под 3 000 GHz

свърхшироколентова технология

Системи за проследяване на местоположението
тип 1 (LT1), използващи
Системи заотпроследяване
на местоположението
свърхшироколентова
технология
от тип 1 (LT1), използващи

Не Описание
е приложима

Радиослужба Параметър

Описание

БДС EN 302 065
БДС
БДСEN
EN302
302065-1
065
БДС
БДС EN
EN 301
302 489-1
065-1
БДС
БДСEN
EN301
301489-33
489-1
2007/131/EО,
както
е изменено
БДС EN 301 489-33
ECC/DEC/(06)04
2007/131/EО,
както е изменено
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/(06)04

№
1

Параметър

Допълнителни
съществени изисквания
Разрешителен режим

10
9

2
Таблица
2
№

заемането му режим
Разрешителен

–85,0

–85,0
–65,0

над 10.6
GHz за
Достъп до канала
и правила
заемането
му
Достъп до канала и правила за

–25,0

–65,0

9.0-10.6 GHz

над
10.6 GHz
9.0-10.6

–45,0
–25,0

–25,0

–65,0

8.5-9.0 GHz

–25,0

–65,0

8.5-9.0 GHz

8
9

8

Таблица
Таблица
2

Информативна
Информативна
частчаст

Разрешава се използване на радиочестотния
спектър
с се използване на радиочестотния
Разрешава
–
41,3 dBm/MHz
максимална спектрална
спектър
с
плътност
на
средната
e.i.r.p. испектрална
0 dBm максимална
– 41,3 dBm/MHz максимална
пикова
мощност
(e.i.r.p.)
(определена
в лента от
плътност
на средната
e.i.r.p.
и 0 dBm максимална
50
MHz),
при условиe,
че(определена
се прилага методът
за
пикова
мощност
(e.i.r.p.)
в лента от
намаляване
на
радиосмущенията
чрез
50 MHz), при условиe, че се прилага методът за
„откриване
(DAA). чрез
намаляване инаизбягване“
радиосмущенията

ДЪРЖАВЕН

Нормативна
Нормативна
частчаст

БРОЙ 57

148
148

С Т Р. 1 5 7

–85,0

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

9

11

12

13

14

15

Достъп до канала и правила за
заемането му

–25,0

–65,0

9.0-10.6 GHz

над 10.6 GHz

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2007/131/EО, както е изменено

–45,0

–25,0

0

–30,0

–65,0

–70,0

3.8-6.0 GHz

–40,0

–36,0

8.5-9.0 GHz

–80,0

3.4-3.8 GHz
–41,3

–70,0

2.7-3.4 GHz

–45,0

Максимална
спектрална плътност
на пиковата e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
–50,0

6.0-8.5 GHz

–85,0

Максимална
спектрална плътност
на средната e.i.r.p.
(dBm/MHz)
–90,0

1.6-2.7 GHz

под 1.6 GHz

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

10

8

7

6

5

4

Методът за намаляване на радиосмущенията и
граничните стойности за него са описани в БДС
EN 302 065-2.

Разрешава се използване на радиочестотния
спектър с – 41,3 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm
максимална пикова мощност (e.i.r.p. )
(определена в лента от 50 MHz), при условиe, че
се прилага метода за намаляване на
радиосмущенията чрез „откриване и избягване“
(DAA).

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 5 8
ВЕСТНИК

149

БРОЙ 57

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

4

7

6

6.0-8.5 GHz

4.8-6.0 GHz

–13,3

–53,3

–30,0

–70,0

3.8-4.8 GHz

–30,0

–40,0

–80,0

Разрешава се използване на радиочестотния
спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална

ВЕСТНИК

–70,0

–36,0

–70,0

Разрешава се използване на радиочестотния
спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm максимална
пикова мощност (e.i.r.p.) (определена в лента от
50 MHz), при условиe, че се прилагат:
- методи за намаляване на радиосмущенията
чрез „нисък коефициент на запълване” (LDC) и
външна гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3
dBm/MHz.;
или
- методи за намаляване на радиосмущенията
чрез управление на мощността на предавателя
(TPC) и
чрез „откриване и избягване“ (DAA) и външна
гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3 dBm/MHz.

Използват се в затворени помещения или, ако се
използват на открито, не се прикрепят към
неподвижна инсталация, неподвижна
инфраструктура или неподвижна външна антена.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

3.4-3.8 GHz

–36,0

–70,0

2.7-3.1 GHz
3.1-3.4 GHz

–45,0

Максимална
спектрална плътност
на пиковата e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
–50,0

–85,0

Максимална
спектрална плътност
на средната e.i.r.p.
(dBm/MHz)
–90,0

под 3 000 GHz

Устройства, монтирани в пътни и железопътни
превозни средства, използващи
свърхшироколентова технология

Не е приложима

Описание

1.6-2.7 GHz

под 1.6 GHz

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

3

1

№

Таблица
Таблица
3

Нормативна част

БРОЙ 57

150

С Т Р. 1 5 9

–85,0

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени изисквания

13

Разрешителен режим

9

Достъп до канала и правила за
заемането му

10

8

–25,0

–65,0

9.0-10.6 GHz

над 10.6 GHz

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2007/131/EО, както е изменено
ECC/DEC/(06)04
ERC/REC 70-03

–45,0

–25,0

–65,0

8.5-9.0 GHz

Методите за намаляване на радиосмущенията и
граничните стойности за тях са описани в БДС
EN 302 065-3.

плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm максимална
пикова мощност (e.i.r.p. ) (определена в лента от
50 MHz), при условиe, че се прилагат:
- методи за намаляване на радиосмущенията
чрез „нисък коефициент на запълване” (LDC) и
външна гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3
dBm/MHz.;
или
- методи за намаляване на радиосмущенията
чрез управление на мощността на предавателя
(TPC) и външна гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3
dBm/MHz.
Разрешава се използване на радиочестотния
спектър с
– 41,3 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. и 0 dBm максимална
пикова мощност (e.i.r.p. ) (определена в лента от
50 MHz), при условиe, че се прилагат методи за
намаляване на радиосмущенията чрез
управление на мощността на предавателя (TPC)
и чрез „откриване и избягване“ (DAA) и външна
гранична стойност (e.l.) ≤ –53,3 dBm/MHz.
ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 6 0
ВЕСТНИК

151

БРОЙ 57

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

7

6

–41,3

6.000-6.650 GHz

–41,3

–70,0

3.8-6.0 GHz

6.6752-8.5000 GHz

–80,0

3.4-3.8 GHz

–62,3

–70,0

2.7-3.4 GHz

6.6500-6.6752 GHz

–85,0

1.6-2.7 GHz

Максимална
спектрална плътност
на средната e.i.r.p.
(dBm/MHz)
–90,0

Следва да се използва режекторен филтър със
затихване от 21 dB, за да се постигне ниво –62,3
dBm/MHz.
Възможно решение е прилагането на
алтернативни методи за намаляване на
радиосмущенията, осигуряващи равностойна
защита, като например използването на
екранирани отвори.
Възможно решение е прилагането на
алтернативни методи за намаляване на
радиосмущенията, осигуряващи равностойна
защита, като например използването на
екранирани отвори.

Използват се за радиовръзки за съобщителни
цели във вътрешността на въздухоплавателното
средство.
Използват се в затворени помещения или, ако се
използват на открито, не се прикрепят към
неподвижна инсталация, неподвижна
инфраструктура или неподвижна външна антена.

Коментар

ВЕСТНИК

0

21

0

–30,0

–40,0

–36,0

–45,0

Максимална
спектрална плътност
на пиковата e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)
–50,0

под 3 000 GHz

Устройства на борда на въздухоплавателни
средства, използващи свърхшироколентова
технология

Не е приложима

Описание

ДЪРЖАВЕН

под 1.6 GHz

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Приложение

2

5

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
4
Таблица
4

Нормативна част

БРОЙ 57

152

С Т Р. 1 6 1

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

10

11

12

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

9

8

8.5-10.6 GHz

над 10.6 GHz
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим

–25
–45,0

БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-5
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2007/131/EО, както е изменено
ECC/DEC/(12)03
ERC/REC 70-03

–85,0

–65,0

За защита на метеорологичните спътници
(MetSat) в радиочестотна лента 7,75-7,9 GHz се
прилага следната максимална спектрална
плътност на средната мощност (e.i.r.p.):
–44,3 – 20*log10(10 [km]/x [km]) (dBm/MHz) за
височини над 1 000 m над земната повърхност,
където x е височината на въздухоплавателното
средство над земната повърхност в километри, и
–64,3 dBm/MHz за височини до 1 000 m над
земната повърхност.

За защита на неподвижната спътникова
радиослужба в радиочестотна лента 7,25-7,75
GHz и метеорологичните спътници (MetSat) в
радиочестотна лента 7,45-7,55 GHz се прилага
следната максимална спектрална плътност на
средната мощност (e.i.r.p.):
–51,3 - 20*log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) за
височини над 1 000 m над земната повърхност,
където x е височината на въздухоплавателното
средство над земната повърхност в километри, и
–71,3 dBm/MHz за височини до 1 000 m над
земната повърхност.

ДЪРЖАВЕН
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Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

4

7

6

2.2-2.5 GHz
2.5-2.69 GHz

1.73-2.20 GHz

–65,0

–65,0
–50,0

–70,0

–70,0

Максимална
спектрална
плътност на
Максимална
пиковата
спектрална
e.i.r.p. в
плътност на
хоризонтална
средната
та
e.i.r.p.
равнина(под
(dBm/MHz)
ъгъл от –20 °
до 30°)
(dBm/MHz)
–85,0

Неподвижни инсталации
(приложение А)

под 3 000 GHz

Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT) са разрешени за
използване с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната мощност.
С цел защита на радиослужбите, спектралната
плътност на общата излъчена мощност на
устройства, прикрепени към подвижни
инсталации трябва да бъде с 10 dB под
максималната спектрална плътност на средната

Пиковата мощност (в dBm), измерена в честотна
лента от 50 MHz, трябва да е по-малка от
граничната стойност, която се получава, като
към граничната стойност за максималната
спектрална плътност на средната мощност (в
dBm/MHz) се добави коефициент за
преобразуване (25 dB).

Използват се в затворени помещения или, ако се
използват на открито, не се прикрепят към
неподвижна инсталация, неподвижна
инфраструктура или неподвижна външна антена.

Коментар

ВЕСТНИК

–65,0

–50,0

–70,0

–85,0

Максимална
спектрална
плътност на
средната
e.i.r.p.
(dBm/MHz)

Подвижни
инсталации
(приложение
Б)

Сензорни устройства за материали, използващи
свърхшироколентова технология

Не е приложима

Описание

ДЪРЖАВЕН

под 1.73 GHz

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5

Нормативна част

БРОЙ 57

154

С Т Р. 1 6 3

–85,0

При устройства, прикрепени към неподвижна
инсталация се прилагат следните изисквания:
- предавателят да се изключва, ако машината не
работи, т.е. сензорното устройство да
функционира само при работеща машина;

С цел защита на радиослужбите, спектралната
плътност на общата излъчена мощност на
устройства, прикрепени към подвижни
инсталации трябва да бъде с 5 dB под
максималната спектрална плътност на средната
мощност.
За устройства, прикрепени към подвижни
инсталации се прилага ограничаване на
коефициента на запълване до 10 % за секунда.

Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT) са разрешени за
използване с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната мощност.
С цел защита на радиослужбите, спектралната
плътност на общата излъчена мощност на
устройства, прикрепени към подвижни
инсталации трябва да бъде с 5 dB под
максималната спектрална плътност на средната
мощност.
За устройства, прикрепени към подвижни
инсталации се прилага ограничаване на
коефициента на запълване до 10 % за секунда.

За устройства, прикрепени към подвижни
инсталации се прилага ограничаване на
коефициента на запълване до 10 % за секунда.

мощност.

ВЕСТНИК

Достъп до канала и правила за
заемането му

–85,0

–65,0

–65,0

5.725-8.500 GHz

8.5-10.6 GHz

–60,0

–65,0

–50,0

–60,0

над 10.6 GHz

–60,0

–65,0

–60,0

–50,0

–55,0

–50,0

–50,0

5.650-5.725 GHz

–50,0

–50,0

–75,0

–50,0

–50,0

–70,0

–70,0

–70,0

–50,0

–50,0

–50,0

5.06-5.65 GHz

5.35-5.06 GHz

5.25-5.35 GHz

5.00-5.25 GHz

4.8-5.0 GHz

–50,0

–70,0

–70,0

–70,0

–75,0

ДЪРЖАВЕН

8

–50,0

3.4-3.8 GHz

–55,0

–50,0

2.9-3.4 GHz

3.8-4.8 GHz

–50,0

2.7-2.9 GHz

2.69-2.70 GHz

–55,0
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Номер на нотификацията

Забележка

15

Разрешителен режим
Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
Позоваване

14

9
10
11
12
13

БДС EN 302 498-1
БДС EN 302 498-2
БДС EN 302 435-1
БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2007/131/EО, както е изменено
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03

Съответствието с граничните стойности,
посочени за подвижни инсталации, трябва да
бъде гарантирано, когато устройството е върху
представителна структура от изследвания
материал (напр. представителна стена,
определена в БДС EN 302 435-1 или БДС EN
302 498-1).

При устройства, прикрепени към подвижна
инсталация се прилагат следните изисквания:
- предавателят да се включва само при ръчно
задействане с незадържащ превключвател
(напр. това може да бъде сензор за
присъствието на ръката на оператора) и при
контакт с изследвания материал или при
непосредствена близост до него, а излъчването
да бъде насочено в посока към обекта (напр.
определяна чрез сензор за близост или
наложена от механичната конструкция);
- предавателят да се изключва, ако машината
не работи, т.е. сензорното устройство да
функционира само при работеща машина.

- за приложения за откриване на обекти и
определяне на характеристиките им (Object
Discrimination and Characterisation - ODC) да се
прилага управление на мощността на
предавателя (TPC) с динамичен обхват 10 dB;
- предавателят да е прикрепен към неподвижна
инсталация.

ДЪРЖАВЕН
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–55,0

–70,0

2.7-3.4 GHz

–25,0

–65,0

2.69-2.70 GHz

–25,0
–10,0

–65,0
–50,0

1.73-2.20 GHz
2.2-2.5 GHz
2.50-2.69 GHz

Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT) са разрешени за
използване с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната мощност.
За
защита
на
радиоастрономическите
радиослужби (Radio Astronomy Service (RAS))
спектралната плътност на общата излъчена
мощност трябва да бъде под –65 dBm/MHz.
Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT) са разрешени за
използване с –50 dBm/MHz максимална
спектрална плътност на средната мощност.

Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT) са разрешени за
използване в радиочестотния обхват 1.215-1.730
GHz с –70 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната мощност.

ВЕСТНИК

–30,0

–15,0

–45,0

–85,0

под 1.73 GHz

Максимална
спектрална плътност
на пиковата e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)

Анализ на строителни материали означава
използване на сензор за смущения в полето,
който е проектиран да открива
местоположението на обекти във вътрешността
на сградна структура или да определя
физическите свойства на строителни материали.
Използват се в затворени помещения или, ако се
използват на открито, не се прикрепят към
неподвижна инсталация, неподвижна
инфраструктура или неподвижна външна антена.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

7

6
Максимална
спектрална плътност
на средната e.i.r.p.
(dBm/MHz)

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

4

под 3 000 GHz

Устройства за анализ на строителни материали
(ВМА), използващи свърхшироколентова
технология

Описание
Не е приложима

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

6

№
1

Таблица
Таблица
6

Нормативна част

С Т Р. 1 6 6
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Информативна част

Допълнителни съществени изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

10

11

12

13

Номер на нотификацията

Забележка

15

Предавателят трябва да се включва само при
ръчно задействане с незадържащ превключвател и
при контакт с изследвания материал или при
непосредствена близост до него, а излъчването да
бъде насочено в посока към обекта.
При липса на движение предавателят за BMA
трябва да се изключва след максимум 10 s.
Спектралната плътност на общата излъчена
мощност да бъде с 5 dB под граничните стойности
за максималната спектрална плътност на средната
мощност.

БДС EN 302 435-1
БДС EN 302 435-2
БДС EN 302 498-1
БДС EN 302 498-2
2007/131/EО, както е изменено
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03

–45,0

–10,0

–15,0

–10,0
За защита на радиоастрономическите
радиослужби (RAS) спектралната плътност на
общата излъчена мощност трябва да бъде под –
65 dBm/MHz.

ДЪРЖАВЕН

14

9

8

–50,0

5.0-8.5 GHz
–85,0

–55,0

4.8-5.0 GHz

над 8.5 GHz
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим

–50,0

3.4-4.8 GHz

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
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Приложение № 2.13

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

4

5

6

7

11

Допустими честотни планирания

4 W e.r.p. при ъглова модулация
4 W e.r.p. при амплитудна модулация с две странични
ленти (измерена като средна квадратична мощност)
12 W e.r.p. при амплитудна модулация с една странична
лента (измерена като пикова мощност (Peak Envelope
Power - РЕР))

Канално отстояние: 10 kHz
симплексен режим
- Ъглова (честотна - F3E или фазова - G3E) с използване
на предварителна и обратна корекция;
- Амплитудна с две странични ленти (Double Side Band DSB) - A3E;
- Амплитудна с една странична лента (Single Side Band SSB) с потисната носеща, използваща долна или горна
странична лента - J3E.
Допускат се всички видове външни антени, с изключение
на насочени антени с усилване в хоризонталната
равнина.
Използват се стационарни антени с височина не поголяма от:
- 6 m над сградите и дърветата;
- 16 m над земната повърхност.

Забранява се използването на канали с
централни честоти: 26.995 MHz, 27.045
MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz и 27.195
MHz

Коментар

159

ВЕСТНИК

10

9

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания

Радиочестотна лента

3

26.96-27.41 MHz

СВ (Citizen Band) 27 MHz

Описание

ДЪРЖАВЕН

8

Параметър
Радиослужба
Приложение

№
1
2

Таблица
Таблица
1 1

БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ
В 3
към чл. 11, ал.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОТ
2.1
ДО
2.12
БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12

Нормативна част

С Т Р. 1 6 8
БРОЙ 57

Позоваване
Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка
Номер на нотификацията
Забележка

13
13

14
15
14
15

Параметър
РадиослужбаПараметър
Приложение
Радиослужба
Приложение

Радиочестотна лента
Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна
лента
Модулация/Широчина
на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне
Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на
мощносттамощност/Плътност
Предавателна
на мощността

1
№
2
1
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

2
Таблица
2
№

Информативна
Информативна
част
част

Таблица
Таблица
2

Планирани промени
Планирани промени

12
12

Описание
Описание
Безжични телефони
46.0-46.2
MHz
Безжични
телефони
46.6-47.0
46.0-46.2 MHz
MHz
49.0-49.2
46.6-47.0 MHz
MHz
49.6-50.0
49.0-49.2 MHz
MHz
Канално
отстояние:
49.6-50.0
MHz20 kHz
Ъглова (честотна
F3E
или
фазова
G3E).
Канално отстояние:-20
kHz
Избирателност
на
приемника
по
съседен
Ъглова (честотна - F3E или фазова - G3E).канал: ≥ 51 dB.
Затихване
на интермодулационните
продукти
Избирателност
на приемника по съседен
канал:в ≥ 51 dB.
предавателя:
≥
45
dB.
Затихване на интермодулационните продукти в
Потискане
на≥интермодулационните
продукти в
предавателя:
45 dB.
приемника:
≥ 56
dB.
Потискане на
интермодулационните
продукти в
приемника: ≥ 56 dB.
≤100 mW e.r.p.
Максимална мощност
страничните
излъчвания:
≤100на
mW
e.r.p.
65.9-74.0
Максимална мощност на страничните излъчвания:
MHz,
1GHz65.9-74.0
Състояние
9 kHz-1 GHz
87.5-108.0
4GHz
MHz,
1GHzСъстояние
9 kHz-1 GHz
MHz
87.5-108.0
4GHz
Предавател в
MHz
режим на в
20 pW
4 nW
250 nW
Предавател
предаване
режим на
20 pW
4 nW
250 nW
Предавател
предаване в
режим на в
2 nW
20 nW
Предавател
готовност
режим на
2 nW
20 nW
Нежелани
готовност
излъчвания
Нежеланина
20 pW
2 nW
20 nW
приемника на
в
излъчвания
20 pW
2 nW
20 nW
пространството
приемника в
пространството

ERC/REC 70-03

БДС EN 300 433
БДС
БДСEN
EN300
300433-1
433
БДС EN
EN 300
БДС
300 433-2
433-1
БДС
БДС EN
EN 301
300 489-1
433-2
БДС
БДСEN
EN301
301489-13
489-1
ERC/DEC/(11)03
БДС
EN 301 489-13
ERC/REC 70-03
ERC/DEC/(11)03

Използва се ненасочена антена.
Използва се ненасочена антена.

Коментар
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Нормативна
Нормативна
частчаст

БРОЙ 57

160
160

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 6 9

Достъп
до канала
и правила за
Разрешителен
режим
заемането му

Разрешителен
режим
изисквания

89

10
9

Планирани
Позоваване промени

Номер на нотификацията
Позоваване

Номер
на нотификацията
Забележка

Забележка

12
13

14
13

14
15

15

Радиочестотна лента

3

44

3

2

Разпределение на
на каналите
каналите
Разпределение

Радиочестотна лента

Приложение

Приложение

Радиослужба

2

1

Радиослужба Параметър

№
1

Таблица
3
№

Параметър

Планирани промени
Допустими
честотни планирания

12
11

3

Допълнителни съществени
Допустими честотни планирания
изисквания

11
10

Допълнителни съществени

Достъп до канала и правила за
заемането му

Таблица
Таблица
3

Информативна
Информативна
частчаст

8

Номер
на
на
канал
канал
11
22
33
44
5
6
7
88
99
10
10

Номер
Носеща
честота
честота
(MHz)
(MHz)
38.4500
38.4500
38.4625
38.4625
38.4750
38.4750
38.4875
38.4875
38.5000
38.5125
38.5250
38.5375
38.5375
38.5500
38.5500
38.5625
38.5625

Носеща

Номер
на
на
канал
канал
11
22
33
44
5
6
7
88
99
10
10

Номер

Носеща
честота
честота
(MHz)
(MHz)
84.7000
84.7000
84.7125
84.7125
84.7250
84.7250
84.7375
84.7375
84.7500
84.7625
84.7750
84.7875
84.7875
84.8000
84.8000
84.8125
84.8125

Носеща

Номер
на
на
канал
канал
11
22
33
44
5
6
7
88
99
10
10

Номер

Носеща
честота
честота
(MHz)
(MHz)
84.8750
84.8750
84.8875
84.8875
84.9000
84.9000
84.9125
84.9125
84.9250
84.9375
84.9500
84.9625
84.9625
84.9750
84.9750
84.9875
84.9875

Носеща

Канално отстояние: 12,5 kHz, симплексен режим

Канално отстояние: 12,5 kHz, симплексен режим

38.44375-38.56875
84.69375-84.81875 MHz
84.69375-84.81875
84.86875-84.99375 MHz
MHz
84.86875-84.99375 MHz

38.44375-38.56875 MHz

PMR

PMR

Подвижна

Описание
Описание
Подвижна

Коментар
Коментар

ДЪРЖАВЕН

Нормативна
Нормативначаст
част

С Т Р. 1 7 0
ВЕСТНИК

161

161

БРОЙ 57

Допустими честотни планирания

Планирани промени

11

12

Забележка

Допълнителни съществени изисквания

10

15

Разрешителен режим

9

Номер на нотификацията

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

14

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Позоваване

Посока/Разделяне

6

13

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

БДС EN 300 086
БДС EN 300 086-1
БДС EN 300 086-2
БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 296
БДС EN 300 296-1
БДС EN 300 296-2
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
ERC/DEC/(06)06

5 W e.r.p.

Модулация: ъглова (честотна или фазова)
Не се допуска използването на насочени антени с
усилване в хоризонталната равнина.
Използват се стационарни антени с височина не поголяма от:
- 6 m над сградите и дърветата;
- 16 m над земната повърхност.
Използват се базови станции, разположени на надморска
височина не по-голяма от 800 m извън населени места.

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

162

С Т Р. 1 7 1

Нормативна част

Разпределение на каналите

4

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Допустими честотни планирания
Планирани промени

11
12

13

Допълнителни съществени изисквания

10

9

8

7

6

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим

Радиочестотна лента

3

5

Приложение

2

Параметър

Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
4 4

25

12,5

150.8125
151.2625
155.500
155.525
155.550
155.575

1
1
1
2
3
4

≤ 2 W e.r.p

Носеща честота
(MHz)

№ на канал

БДС EN 300 086
БДС EN 300 086-1
БДС EN 300 086-2
БДС ЕN 300 113
БДС ЕN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2

Коефициент на запълване: < 10 %

Канално
отстояние
(kHz)

150.80625-150.81875 MHz
151.25625-151.26875 MHz
155.4875-155.5875 MHz

Описание
Подвижна
Радиосъоръжения за проследяване на животни

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 7 2
ВЕСТНИК

163

БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 301 166
БДС EN 301 166-1
БДС EN 301 166-2
БДС EN 300 296-1

Максималното време за изключване на носещата
честота на предавателя при липса на манипулация е
180 s.
Радиосъоръженията,
които
нямат
бутон
за
преминаване в разговорен режим (Push-To-Talk (PTT)),
трябва да имат възможност за гласово активиране
(VOX (Voice activation exchange)).

500 mW e.r.p.

Аналогова или цифрова

Канално отстояние: 6,25 kHz/12,5 kHz

446.0-446.2 MHz

PMR446

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

5

1

№

Таблица
Таблица
5

За аналогови PMR446 се използват стабилни
приемници, както е определено в ETSI TS
103 236 или еквивалентни технически
спецификации.

Използва се само вградена антена.

Технологично неутрални

Само за преносими устройства.
Не се допуска използването на базови
станции, ретранслатори и фиксирана
инфраструктура.
Всички радиосъоръжения трябва да имат
възможност за приемане.
Използването на цифрови PMR446 в
радиочестотна лента 446.0-446.1 MHz се
разрешава след 1 януари 2018 г.
За канално отстояние 6,25 kHz най-ниската
носеща честота е 446.003125 MHz, а за 12,5
kHz е 446.00625 MHz.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК

164

С Т Р. 1 7 3

Забележка

15

Позоваване

Позоваване

Номер на нотификацията

Номер на нотификацията
Забележка

Забележка

13

14

14
15

15

Планирани промени

мощността
Достъп до канала и правила за
заемането
му
Достъп
до канала
и правила за
Разрешителен
заемането му режим
Допълнителнирежим
съществени
Разрешителен
изисквания
Допълнителни
съществени
Допустими честотни планирания
изисквания
Планирани промени
Допустими
честотни планирания

Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
мощността мощност/Плътност на
Предавателна

честотна
лента
Посока/Разделяне

Параметър
Радиослужба Параметър
Приложение
Радиослужба
Радиочестотна лента
Приложение
Разпределение налента
каналите
Радиочестотна
Модулация/Широчина
на заеманата
Разпределение
на каналите
честотна
лента
Модулация/Широчина на заеманата

13

12

10
11
12
11

9
10

89

7
8

6
7

5
6

45

1
№
12
23
34

6
Таблица
6
№

Номер на нотификацията

Номер
на нотификацията
Забележка

14

14
15

Таблица
Таблица
6

Нормативна
частчаст
Нормативна

ERC/REC 70-03

БДС EN 301 406
БДС
БДСEN
EN301
301489-1
406
БДС
EN
301
489-6
БДС EN 301 489-1
БДС 91/287/ЕИО
EN 301 489-6
ERC/DEC/(98)22
91/287/ЕИО
ERC/DEC/(94)03
ERC/DEC/(98)22
ERC/REC 70-03
ERC/DEC/(94)03

Виж БДС EN 301 406
Виж БДС EN 301 406

Моментален динамичен избор на канал

Виж БДС EN 301 406

Виж БДС EN 301 406

Коментар

Коментар

30 dBm (1
W) e.i.r.p. за
насочена избор
антенана канал
Моментален
динамичен

TDDноминална
(Time Division
Duplex) мощност
250 mW (24 dBm)
предавателна
26
dBm
(400
mW)
e.i.r.p.
за
ненасочена
антена
250 mW (24 dBm) номинална предавателна
мощност
30
dBm
(1
W)
e.i.r.p.
за
насочена
антена
26 dBm (400 mW) e.i.r.p. за ненасочена антена

Виж БДС EN 301 406
TDD (Time Division Duplex)

1728Виж
kHzБДС
канално
отстояние
EN 301
406

Описание
Подвижна
Описание
DECT радиосъоръжения
Подвижна
1880-1900
MHz
DECT
радиосъоръжения
1728 kHz
каналноMHz
отстояние
1880-1900

ERC/REC 70-03

БДС EN 300 296
БДС
БДСEN
EN300
300296-2
296
БДСEN
EN303
300405
296-2
БДС
EN
301
489-1
EN
303
405
БДС EN
EN 301
301 489-1
489-5
БДС
ECC/DEC/(15)05
БДС EN 301 489-5
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/(15)05

“

ДЪРЖАВЕН

Информативна
частчаст
Информативна

С Т Р. 1 7 4

165
165

ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Приложение 3 към чл. 11, ал. 3

Радиочестотна лента

Приложение

2

3

Радиослужба

Параметър

1

№

3400-3600 MHz
3600-3800 MHz

2500-2690 MHz

1452-1492 MHz

1920-1980 MHz
2110-2170 MHz

1710-1785 MHz
1805-1880 MHz

876-880 MHz
921-960 MHz

166

Този подклас включва радиосъоръжения от типа „приемат
преди да предават“ и работят само под контрола на
обществена електронна съобщителна мрежа. За работата на
тази мрежа е необходимо да е издадено разрешение за
ползване на радиочестотен спектър.
Радиосъоръженията от типа „приемат преди да предават“ са
такива радиосъоръжения, които предават само след като
приемат сигнал от електронна съобщителна мрежа.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

880-915 MHz
925-960 MHz

790-862 MHz

Мобилни крайни устройства

Описание
Подвижна
Подвижна-спътникова

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ (ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 2)
1. Радиосъоръжения, които работят под контрола на наземни електронни съобщителни мрежи
1. Радиосъоръжения, които работят под контрола на наземни електронни съобщителни мрежи
Таблица1 1
Таблица

(ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 2)
„Приложение № 3
към чл. 11, ал. 3

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

§ 12. Създава се приложение № 3 към чл. 11, ал. 3, както следва:

Нормативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 5

Посока/Разделяне

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

7

Разпределение на каналите

4

БДС EN 301 511
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-4
БДС EN 301 908-6
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-16
БДС EN 301 908-19
БДС EN 301 908-21
БДС EN 302 326-1
БДС EN 302 326-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-17
БДС EN 301 489-24
ECC/DEC/(12)01
2010/267/ЕС, ECC/DEC/(09)03
2009/766/ЕО, ECC/DEC/(06)13
2012/688/ЕС, ECC/DEC/(06)01
2008/477/ЕО, ECC/DEC/(05)05
2015/750/ЕС, ECC/DEC/(13)03
2008/411/ЕО, като е изменено, ECC/DEC/(11)06
ECC/DEC/(12)01

Прослушване преди предаване.
Работят под контрола на мрежа.

167

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 7 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

13

11
12

10

9

8

7

6

Позоваване

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

4

5

Радиочестотна лента

3

БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
БДС EN 303 035-1
БДС EN 303 035-2
БДС EN 300 394-1
БДС EN 300 396-2
БДС EN 301 526

Прослушване преди предаване.
Работят под контрола на мрежа.

68.0-87.5 MHz
146-174 MHz
406.1-410.0 MHz
410-430 MHz
440-450 MHz
450-470 MHz

Мобилни крайни устройства

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

№

Таблица
Таблица
2

ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 7

168

Този подклас включва радиосъоръжения от типа „приемат
преди да предават“ и работят само под контрола на
електронна съобщителна мрежа, осигуряваща съобщения за
затворен кръг потребители.
Радиосъоръженията от типа „приемат преди да предават“ са
такива радиосъоръжения, които предават само след като
приемат сигнал от електронна съобщителна мрежа.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57

Номер на нотификацията
Забележка

Номер на нотификацията
Забележка
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(08)05

Нормативна
част
Нормативна
част

Разпределение на каналите
Разпределение на каналите
Модулация/Широчина
на заеманата
Модулация/Широчина
на заеманата
честотна
лента
честотна лента
Посока/Разделяне
Посока/Разделяне
Предавателна мощност/Плътност на
Предавателна мощност/Плътност на
мощността
мощността
Достъп
Достъпдо
доканала
каналаииправила
правилаза
за
заемането
заеманетому
му
Разрешителен
Разрешителенрежим
режим

14
15
15

Забележка

Номер на нотификацията

Позоваване
Позоваване

13
13

Номер на нотификацията
Забележка

Допустимичестотни
честотнипланирания
планирания
Допустими
Планиранипромени
промени
Планирани

11
11
12
12

Описание

БДСEN
EN301
301721
721
БДС
БДСEN
EN301
301489-1
489-1
БДС
БДСEN
EN301
301489-20
489-20
БДС
ERC/DEC/(99)05
ERC/DEC/(99)05
ERC/DEC/(99)06
ERC/DEC/(99)06

определя се от спътниковия оператор

определя се от спътниковия оператор

определя се от спътниковия оператор

определя се от спътниковия оператор

определя се от спътниковия оператор

определя се от спътниковия оператор

400.15-401.00 MHz (космос-Земя)

137-138 MHz (космос-Земя)
148.00-150.05
MHz(космос-Земя)
(Земя-космос)
137-138 MHz
399.90-400.05
148.00-150.05MHz
MHz(Земя-космос)
(Земя-космос)
400.15-401.00
399.90-400.05MHz
MHz(космос-Земя)
(Земя-космос)

Мобилни земни станции

Подвижна
спътникова
Описание
Мобилни
земни
станции
Подвижна
спътникова

местоположение и други негласови приложения.

169

169

Радиочестотните ленти са разпределени за използване от
мобилни
земни станции
спътникови
системи,
Радиочестотните
лентиот
саглобални
разпределени
за използване
от
използващи
спътници
на негеостационарни
орбитисистеми,
за
мобилни земни
станции
от глобални спътникови
предоставяне
на мобилни
персонални
електронни
използващи спътници
наспътникови
негеостационарни
орбити
за
предоставянеуслуги,
на мобилни
спътникови
персонални
съобщителни
включващи
предаване
на данниелектронни
с ниска
съобщителни
услуги,
включващи определяне
предаване на
скорост,
изпращане
на съобщения,
наданни с ниска
скорост, изпращане
на съобщения,
определяне на
местоположение
и други
негласови приложения.

Коментар

Коментар

ВЕСТНИК

14

Допълнителни
Допълнителнисъществени
съществениизисквания
изисквания

10
10

99

88

77

6

6

5

5

4

4

3

Радиочестотна лента

Радиочестотна лента

3

Приложение

2

Таблица 1.
№
Параметър
1№ Радиослужба Параметър
21 Приложение
Радиослужба

2. Радиосъоръжения, които работят под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи
2. Радиосъоръжения,
които работят под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи
Таблица
1.
Таблица
1

2. Радиосъоръжения, които работят под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи

14
15

14
15

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
БДС EN 301 489-25
БДС EN 301 489-1
ECC/DEC/(11)04
БДС EN 301 489-5
ECC/DEC/(04)06
БДС EN 301 489-25
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(11)04
ECC/DEC/(08)05
ECC/DEC/(04)06

ДЪРЖАВЕН

Информативна
Информативна
част
част

С Т Р. 1 7 8
БРОЙ 57

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

7

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

Радиочестотните ленти са разпределени за
използване от мобилни земни спътникови
терминали, работещи в подвижна-спътникова
радиослужба.

БДС EN 301 426
БДС EN 301 444
БДС EN 301 681
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(04)09
ECC/DEC/(12)01

1518-1525 MHz (космос-Земя)
1670-1675 MHz (Земя-космос)

Мобилни земни станции

Приложение

2

Описание
Подвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

2.

1

№

Таблица
Таблица
2
Коментар

170

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7 9

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

7

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

БДС EN 301 426
БДС EN 301 444
БДС EN 301 681
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(12)01
Забележки от Националния план за
разпределение на радиочестотния спектър:
136 (ITU RR 5.356) и 254 (ITU RR 5.208B)

1525-1544 MHz (космос-Земя)
1545-1559 MHz (космос-Земя)
1626.5-1645.5 MHz (Земя-космос)
1646.5-1660.5 MHz (Земя-космос)

Мобилни земни станции

Приложение

2

Описание
Подвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

3.

1

№

Таблица
Таблица
3

Използването на радиочестотните ленти 1544-1545 (космосЗемя) и 1645.5-1646.5 MHz (Земя-космос) се ограничава до
комуникации при бедствия и безопасност.

Коментар

171

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 8 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

Разпределение на каналите

4

7

Радиочестотна лента

3

БДС EN 301 441
БДС EN 301 473
БДС EN 300 733
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(09)02
ECC/DEC/(12)01

–3 dBW/4 kHz (средна)
–15 dBW/4 kHz (пикова)

1610.0-1626.5 MHz (Земя-космос)
1613.8-1626.5 MHz (космос-Земя)
2483.5-2500.0 MHz (космос-Земя)

Мобилни земни станции

Приложение

2

Описание
Подвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

4.

1

№

Таблица
Таблица
4

172

Радиочестотните ленти са разпределени за използване от
мобилни земни спътникови терминали, работещи в подвижнаспътникова радиослужба.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 1

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Позоваване

13

Забележка

Планирани промени

12

15

Допустими честотни планирания

11

Номер на нотификацията

Допълнителни съществени
изисквания

10

14

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

7

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

Мобилните земни станции трябва да работят в
съответствие с условията на забележка 282 от
Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър (забележка 5.364 от
Радиорегламента на Международния съюз по
далекосъобщения).
Нивото на нежеланите излъчвания не трябва да
надвишава ограниченията, определени в
таблица 1 на Приложение 1 на Препоръка ITUR М.1343-1.

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(09)04

Коефициент на запълване: ≤ 1 %.

30 dBm e.i.r.p.

1613.8-1626.5 MHz (Земя-космос)

Мобилни земни станции

Приложение

2

Описание
Подвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

5.

1

№

Таблица
Таблица
5

173

Радиочестотната лента е разпределена за използване от
мобилни земни станции само за предаване на негласови
съобщения.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 8 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Номер на нотификацията

Забележка

15

Планирани промени

12

14

Допустими честотни планирания

11

Позоваване

Допълнителни съществени
изисквания

10

13

Разрешителен режим

9

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

7

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

БДС EN 301 442
БДС EN 301 473
БДС EN 302 574
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20
ECC/DEC/(06)09
Решение на Европейската комисия 2007/98/EО

определя се от спътниковия оператор

1980-2010 MHz (Земя-космос)
2170-2200 MHz (космос-Земя)

Мобилни земни станции

Приложение

2

Описание
Подвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

6.

1

№

Таблица
Таблица
6

174

Радиочестотните ленти са разпределени за използване от
мобилни земни спътникови терминали, работещи в подвижнаспътникова радиослужба.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 3

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

БДС EN 301 428
БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(06)02

34 dBW e.i.r.p.

10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
19.70-20.20 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz(Земя-космос)
29.50-30.00 GHz (Земя-космос)

LEST терминали

Приложение

2

Описание
Неподвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

7.

1

№

Таблица
Таблица
7

Когато антената е свързана към повече от един предавател
или предавателят осигурява повече от една носеща честота
(работа с няколко носещи), нивото на e.i.r.p. е сумата от
всички едновременни излъчвания от основната диаграма на
излъчване на антената.

Коментар

175

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 8 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

БДС EN 301 428
БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(06)03

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от
1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800
m от охраняемите граници на летище.

10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
19.70-20.20 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)
29.50-30.00 GHz (Земя-космос)

HEST терминали

Приложение

2

Описание
Неподвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

8.

1

№

Таблица
Таблица
8

176

Когато антената е свързана към повече от един предавател
или предавателят осигурява повече от една носеща честота
(работа с няколко носещи), нивото на e.i.r.p. е сумата от
всички едновременни излъчвания от основната диаграма на
излъчване на антената.

Не се допуска използването на HEST спътникови терминали
на разстояние, по-малко от 500 m от охраняемите граници на
летище.
В случай че HEST трябва да работи в охраняемите граници на
летище или на 500 m от тях, е необходима координация и
издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър
след съгласуване с Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА).

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 5

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

БДС EN 301 427
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ERC/DEC/(98)15 ERC

33 – 25 log (φ + δφ) – 10 log (K) dBW/40 kHz,
когато 2,5° ≤ φ + δφ ≤ 7,0°;
+12 – 10 log (K) dBW/40 kHz,
когато 7,0° < φ + δφ ≤ 9,2°;
36 – 25 log (φ + δφ) – 10 log (K) dBW/40 kHz,
когато 9,2° < φ + δφ ≤ 48°;
–6 – 10 log (K) dBW/40 kHz, когато 48° < φ + δφ
≤ 180°.

10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

Мобилни земни станции

Приложение

2

Описание
Подвижна спътникова

Параметър

Радиослужба

9.

1

№

Таблица
Таблица
9

177

φ е ъгъла в градуси между оста на главния лъч и посоката на
измерване.
K е отношението на плътността на мощността на напълно
натоварена система и тази на отделна мобилна земна станция,
измерено в 40 kHz честотна лента.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 8 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Земни станции на борда на плавателни съдове
(ESV)

определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор
определя се от спътниковия оператор

Приложение

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

БДС EN 302 340
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(05)10

12,5 dB (W/MHz) максимална спектрална
плътност на e.i.r.p.
16,3 dBW e.i.r.p.

10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

Неподвижна спътникова

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица1010.
Таблица

Спазват се техническите и експлоатационни изисквания,
определени в Резолюция 902 (WRC-03) на Международния
съюз по далекосъобщения.

Коментар

178

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 7

Нормативна част

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

9

10

11

12

13

14

15

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността
Достъп до канала и правила за
заемането му

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

7

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

БДС EN 302 186
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(05)11

50 dBW e.i.r.p.

10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

Земни станции на борда на въздухоплавателни
средства (AES)

Приложение

2

Описание
Неподвижна спътникова; Подвижна
спътникова

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
1111.

Спазват се техническите и експлоатационни изисквания,
определени в Препоръка ITU-R M.1643 на Международния
съюз по далекосъобщения.

Коментар

179

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 8 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

9

10

11

Забележка

Разрешителен режим

8

15

Достъп до канала и правила за
заемането му

7

Номер на нотификацията

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

14

Посока/Разделяне

6

Позоваване

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

13

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

Планирани промени

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

12

Земни станции, монтирани на влакове

Приложение

2

БДС EN 302 448
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от
1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800
m от охраняемите граници на летище.

10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.25 GHz (космос-Земя)

Неподвижна спътникова

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
1212.

180

В случай че земните станции трябва да работят в охраняемите
граници на летище или на 500 m от тях, е необходима
координация и издаване на разрешение за ползване на
радиочестотен спектър след съгласуване с Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА).

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 8 9

Нормативна част

Допустими честотни планирания

10

11

Забележка

Допълнителни съществени
изисквания

9

15

Разрешителен режим

8

Номер на нотификацията

Достъп до канала и правила за
заемането му

7

14

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Позоваване

Посока/Разделяне

6

13

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Планирани промени

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

12

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

БДС EN 302 977
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от
1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800
m от охраняемите граници на летище.

10.70-12.75 GHz (космос-Земя)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

Земни станции, монтирани на превозно
средство

Приложение

2

Описание
Неподвижна спътникова;
Подвижна спътникова

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица1313.
Таблица

181

В случай че земните станции трябва да работят в охраняемите
граници на летище или на 500 m от тях, е необходима
координация и издаване на разрешение за ползване на
радиочестотен спектър след съгласуване с Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА).

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 9 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени
БДС EN 301 430
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

φ – ъгъла в градуси между оста на главния лъч
и посоката на измерване.

Максимална плътност на e.i.r.p. за кръстосано
поляризираната компонента във всяка посока
на φ от оста на главния хоризонтален лъч
23 – 25 log φ dBW/40 kHz, когато 2,5° ≤ φ ≤
7,0°;
+2 dBW/40 kHz, когато 7,0° < φ ≤ 9,2°;

определя се от спътниковия оператор
Максимална плътност на e.i.r.p. за линейно
поляризираната компонента във всяка посока
на φ от оста на главния хоризонтален лъч:
33 – 25 log φ dBW/40 kHz когато 2,5° ≤ φ ≤ 7,0°;
+12 dBW/40 kHz, когато 7,0° < φ ≤ 9,2°;
36 – 25 log φ dBW/40 kHz, когато 9,2° < φ ≤ 48°;
–6 dBW/40 kHz, когато 48° < φ ≤ 180°;

определя се от спътниковия оператор

определя се от спътниковия оператор

10.70-11.70 GHz (космос-Земя)
12.50-12.75 GНz (космос-Земя)
12.75-13.25 GHz (Земя-космос)
14.00-14.50 GHz (Земя-космос)

Транспортируеми земни станции за
репортажни цели SNG TES

Описание
Неподвижна спътникова;
Подвижна спътникова

182

Не се допуска използване на транспортируеми земни станции
за репортажни цели SNG TES на разстояние, по-малко от 500
m от охраняемите граници на летище.

Коментар

ВЕСТНИК

13

11
12

10

9

8

7

6

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
1414.
Таблица

ДЪРЖАВЕН

Информативна
част

БРОЙ 57
С Т Р. 1 9 1

Нормативна част

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

10

11

Забележка

Разрешителен режим

9

15

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

Номер на нотификацията

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

7

14

Посока/Разделяне

6

Позоваване

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

13

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

Планирани промени

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

12

Некоординирани земни станции от неподвижна
спътникова радиослужба, включително
станции с висока плътност HDFSS

Приложение

2

БДС EN 301 459
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

34 dBW e.i.r.p.
55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от
1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800
m от охраняемите граници на летище.

17.30-17.70 GHz (космос-Земя)
19.70-20.20 GHz (космос-Земя)
29.50-30.00 GHz (Земя-космос)

Неподвижна спътникова

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица
Таблица
1515.
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Не се допуска използване на некоординирани земни станции
от неподвижна спътникова радиослужба на разстояние, помалко от 500 m от охраняемите граници на летище.
В случай че некоординираната земна станция трябва да
работи в охраняемите граници на летище или на 500 m от тях,
е необходима координация и издаване на разрешение за
ползване на радиочестотен спектър след съгласуване с ГД
ГВА.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 9 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

7

6

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
1616.

Нормативна част

Не се допуска използване на ESOMPs на разстояние, по-малко
от 500 m от охраняемите граници на летище.
В случай че ESOMP трябва да работи в охраняемите граници
на летище или на 500 m от тях, е необходима координация и
издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър
след съгласуване с ГД ГВА.

Коментар

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

184

За ESOMPs, работещи в радиочестотните ленти 17.30-19.70 GHz и 27.5000-27.8185 GHz, 28.4545-28.9385 GHz и
29.4625-29.5000 GHz:
 Спектралната плътност на еквивалентната изотропно излъчена мощност e.i.r.p. извън оста (the off-axis e.i.r.p.
spectral density), излъчена от ESOMP в радиочестотните ленти 27.8285-28.4445 GHz и 28.9485-29.4525 GHz е
ограничена до –35 dBW/MHz по посока 3 градуса или по-малко над локалната хоризонтална равнина на ESOMP
терминала. Това ограничение се прилага от ESOMP терминали на сушата, в международни или вътрешни води.
Off-axis (извън оста) се отнася до ъгли по-големи от 7° от оста на главния лъч или на ъгъл по-голям от обявения
минимален ъгъл на елевация на ESOMP, в зависимост от това кое от двете е по-ниско.
 Ъгъл на елевация на антената: ≥3°.
 За ESOMPs, монтирани на самолет, плътността на потока на мощността (PFD) в dB (W/m2) на земната
повърхност за референтна честотна лента с широчина 14 MHz е:
–124.7 for 0° ≤ δ ≤ 0.01°
–120.9 + 1.9 log10 (δ) for 0.01° < δ ≤ 0.3°
–116.2 + 11.0 log10 (δ) for 0.3° <δ ≤ 1.0°
–116.2 + 18.0 log10 (δ) for 1.0° <δ≤ 2.0°
–117.9 + 23.7 log10 (δ) for 2.0° <δ≤ 8.0°
–96.5 for 8.0° <δ ≤ 90.0°
където δ е ъгълът на пристигане на лъча на земната повърхност в градуси. Когато се оценява съответствието с
PFD маската, трябва да се взима предвид поглъщането в атмосферата и всяко затихване вследствие на корпуса
на самолета.
За ESOMPs, монтирани на плавателен съд, праговата стойност на PFD на линията на най-големия отлив, на
височина 20 м над средното морско равнище е –109 dB(W/m2) за референтна честотна лента с широчина 14
MHz. Когато се оценява съответствието с праговата стойност на PFD, процентът от времето, който трябва да се
използва в модела на разпространение, трябва да бъде 0.007%.

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от охраняемите граници на летище.

17.30-20.20 GHz (космос-Земя)
27.5000-27.8185 GHz (Земя-космос)
28.4545-28.9385 GHz (Земя-космос)
29.4625-30.0000 GHz (Земя-космос)

Земни станции на мобилни платформи
ESOMPs, работещи с геостационарни
спътникови мрежи

Описание
Неподвижна спътникова

БРОЙ 57
С Т Р. 1 9 3

Информативна част

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

10

11

12

13

14

Забележка

Разрешителен режим

9

15

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

185

ESOMPs, работещи с геостационарни спътникови мрежи, могат да бъдат монтирани на въздухоплавателни
средства, плавателни съдове или сухопътни превозни средства, както и преносими устройства, използвани в
движение или при временни спирания.
ESOMPs, които използват затворена система за проследяване на спътниковия сигнал трябва да работят с
алгоритъм, който е устойчив за улавяне и проследяване на съседни спътникови сигнали. ESOMPs незабавно
прекратява излъчванията си, когато установи, че се е извършило непредназначено спътниково проследяване или
такова е на път да се случи.
При откриване на грешка, която може да причини вредни смущения на неподвижна и неподвижна-спътникова
радиослужби, ESOMPs незабавно прекратява излъчванията си.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.30-17.70 са без право на защита от смущения
от BSS фидерни линии, работещи в същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.70-19.70 GHz са без право на защита от
смущения от станции от неподвижна радиослужба, работещи в същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в международни води или в международно въздушно пространство, които могат да предават
в радиочестотна лента 27.50-30.00 GHz трябва да осигуряват защита на системите от неподвижна радиослужба.

БДС EN 303 978
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(13)01

ESOMPs мрежите работят под контрола на
система за управление на мрежата (Network
Control Facility- NCF).
ESOMPs мрежите следва да имат функция за
самоуправление и автоматичен механизъм за
намаляване на e.i.r.p. или прекъсване на
излъчванията.

С Т Р. 1 9 4
БРОЙ 57

определя се от спътниковия оператор

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

Посока/Разделяне

5

6

Допълнителни съществени
изисквания

Всички останали параметри се определят от
оператора
на
спътниковата
електронна
съобщителна мрежа. ESOMPs мрежите работят
под контрола на система за управление на
мрежата (Network Control Facility- NCF).
ESOMPs мрежите следва да имат функция за
самоуправление и автоматичен механизъм за
намаляване на e.i.r.p. или прекъсване на
излъчванията.

186

ВЕСТНИК

10

9

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим

За ESOMPs, работещи в радиочестотните ленти 17.30-19,70 GHz и 27.5000-27.8185 GHz и 28.4545-28.9385 GHz:
 Спектралната плътност на еквивалентната изотропно излъчена мощност e.i.r.p. извън оста (the off-axis e.i.r.p.
spectral density), излъчена от ESOMP в радиочестотните ленти 27.8285-28.4445 GHz и 28.9485-29.1000 GHz е
ограничена до –35 dBW/MHz по посока 3 градуса или по-малко над локалната хоризонтална равнина на ESOMP
терминала. Това ограничение се прилага от ESOMP терминали на сушата, в международни или вътрешни води.
Off-axis (извън оста) се отнася до ъгли по-големи от 7° от оста на главния лъч или на ъгъл по-голям от обявения
минимален ъгъл на елевация на ESOMP, в зависимост от това кое от двете е по-ниско.
 Ъгъл на елевация на антената: ≥ 3°.
За ESOMPs, монтирани на плавателен съд, праговата стойност на PFD на линията на най-големия отлив, на
височина 20 м над средното морско равнище е –109 dB(W/m2) за референтна честотна лента с широчина 14
MHz. Когато се оценява съответствието с праговата стойност на PFD, процентът от времето, който трябва да се
използва в модела на разпространение, трябва да бъде 0.007%.

55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от охраняемите граници на летище.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

8

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

определя се от спътниковия оператор

Разпределение на каналите

4

7

определя се от спътниковия оператор

Радиочестотна лента

3

Земни станции на мобилни платформи
ESOMPs, работещи в негеостационарни
спътникови мрежи
17.30-20.20 GHz (космос-Земя)
27.5000-27.8185 GHz (Земя-космос)
28.4545-28.9385 GHz (Земя-космос)
29.50-30.00 GHz (Земя-космос)

Приложение

2

Неподвижна спътникова

Описание

Радиослужба

Параметър

1

№

Таблица1717.
Таблица

Нормативна част

БРОЙ 57
С Т Р. 1 9 5

Информативна част

Позоваване

Номер на нотификацията

13

14

Забележка

Планирани промени

12

15

Допустими честотни планирания

11

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

187

ESOMPs, работещи в негеостационарни спътникови мрежи могат да бъдат монтирани на плавателни съдове или
сухопътни превозни средства, както и преносими устройства, използвани в движение или при временни
спирания.
Не се допуска използване на ESOMPs на разстояние, по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище.
В случай, че ESOMP трябва да работи в охраняемите граници на летище или на 500 m от тях е необходима
координация и издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър след съгласуване с ГД ГВА.
ESOMPs, които използват затворена система за проследяване на спътниковия сигнал трябва да работят с
алгоритъм, който е устойчив за улавяне и проследяване на съседни спътникови сигнали. ESOMPs незабавно
прекратява излъчванията си, когато установи, че се е извършило непредназначено спътниково проследяване или
такова е на път да се случи.
При откриване на грешка, която може да причини вредни смущения на неподвижна и неподвижна-спътникова
радиослужби, ESOMPs незабавно прекратява излъчванията си.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.30-17.70 са без право на защита от смущения
от BSS фидерни линии, работещи в същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в режим на приемане в радиочестотна лента 17.70-19.70 GHz са без право на защита от
смущения от станции от неподвижна радиослужба, работещи в същата радичестотна лента.
ESOMPs, работещи в международни води или в международно въздушно пространство, които могат да предават
в радиочестотна лента 27.50-29.10 GHz трябва да осигуряват защита на системите от неподвижна радиослужба.

БДС EN 303 979
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(15)04

С Т Р. 1 9 6
БРОЙ 57

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

Планирани промени

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

13

14

15

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания

12

11

10

9

8

7

6

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

№
1

Таблица
Таблица
1818.

Не се допуска използване на некоординирани земни станции
от неподвижна спътникова радиослужба на разстояние, помалко от 500 m от охраняемите граници на летище.
В случай че некоординираната земна станция трябва да
работи в охраняемите граници на летище или на 500 m от тях,
е необходима координация и издаване на разрешение за
ползване на радиочестотен спектър след съгласуване с ГД
ГВА.

Коментар

БДС EN 301 360
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
ECC/DEC/(05)01
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определя се от спътниковия оператор
55 dBW e.i.r.p. на разстояние, по-голямо от 1800 m от охраняемите граници на летище.
50 dBW e.i.r.p. на разстояние от 500 m до 1800 m от охраняемите граници на летище.
 Спектралната плътност на еквивалентната изотропно излъчена мощност e.i.r.p. извън оста (the off-axis e.i.r.p.
spectral density), излъчена от една некоординирана земна станция в радиочестотните ленти 27.8285-28.4445 GHz
и 28.9485-29.4525 GHz е ограничена до –35 dBW/MHz по посока 3 градуса или по-малко над локалната
хоризонтална равнина на некоординирани земни станции. Off-axis (извън оста) се отнася до ъгли по-големи от 7
° от оста на главния лъч или на ъгъл по-голям от обявения минимален ъгъл на елевация на некоординирана
земна станция, в зависимост от това кое от двете е по-ниско.
 Ъгъл на елевация на антената: ≥ 3°.
Трябва да се използва автоматично управление на мощността и/или автоматично управление на усилването на
борда на спътника.

определя се от спътниковия оператор

27.5000-27.8185 GHz (Земя-космос)
28.4545-28.9385 GHz (Земя-космос)
29.4625-29.5000 GHz (Земя-космос)
определя се от спътниковия оператор

Некоординирани земни станции от неподвижна
спътникова радиослужба

Описание
Неподвижна спътникова

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9 7

§ 13. Създава се ново Приложение 4 към чл. 11. ал. 3, както следва:

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента
Посока/Разделяне

4

Позоваване

Номер на нотификацията
Забележка

14
15

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни планирания
Планирани промени

13

11
12

10

9

8

7

6

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

Радиочестотна лента

3

5

Радиослужба
Приложение

1
2

Параметър

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
2016/339/ЕС
ERC/REC 25-10

–7 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента 2010-2025 MHz
6 dBW e.i.r.p. за радиочестотни ленти 2025-2110 MHz, 2300-2400
MHz и 10.00-10.15 GHz
13 dBW e.i.r.p. за радиочестотни ленти 21.2-21.4 GHz и 47.20-48.50
GHz

2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz
10.00-10.15 GHz
21.2-21.4 GHz
47.20-48.50 GHz

Подвижна
Безжична видео камера

Описание

Зона на обслужване: < 500 m
Минимално усилване на
предавателната антена: 0 dBi
Минимално усилване на
приемната антена: 6 dBi

Коментар

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
11, АЛ. 1, Т. 3)
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB,(ЧЛ.
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ENG/OB (ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 3)

1
Таблица Таблица
1

Нормативна част

Приложение 4 към чл. 11, ал. 3

„Приложение
№И4
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРОГРАМИ
към чл. 11, ал. 3
ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB, ВКЛЮЧИТЕЛНО ENG/OB

§ 13. Създава се приложение № 4 към чл. 11, ал. 3, както следва:

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 1 9 8
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ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
2016/339/ЕС
ERC/REC 25-10

16 dBW e.i.r.p.

2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz
10.00-10.15 GHz

Преносима видео връзка

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

2

1

Таблица Таблица
2

Зона на обслужване: < 2 km
Минимално усилване на
предавателната антена: 6 dBi
Минимално усилване на
приемната антена: 17 dBi

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9 9

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

8

9

10

11

12

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

7

15

10 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента 2010-2025 MHz
Предавателна мощност/Плътност на
26 dBW e.i.r.p. за радиочестотна лента 2025-2110 MHz и 2300-2400
мощността
MHz

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
2016/339/ЕС
ERC/REC 25-10

2010-2025 MHz
2025-2110 MHz
2300-2400 MHz

Мобилна видео връзка (на превозно или летателно средство)

Приложение

2

Описание
Подвижна

Параметър

Радиослужба

3

1

Таблица Таблица
3

Зона на обслужване: < 10 km
Минимално усилване на
предавателната антена: 3 dBi
Минимално усилване на
приемната антена: 13 dBi

Коментар

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 2 0 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 57

Нормативна част

Разрешителен режим

Допълнителни съществени
изисквания

Допустими честотни планирания

Планирани промени

9

10

11

12

БДС EN 302 064
БДС EN 302 064-1
БДС EN 302 064-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-28
ERC/REC 25-10

Зона на обслужване: < 80 km
Минимално усилване на предавателната антена: 13 dBi
Минимално усилване на приемната антена: 17 dBi

40 dBW e.i.r.p.

Коментар

“

ВЕСТНИК

§ 14. Създава се ново Приложение 5 към чл. 11. ал. 3, както следва:

Забележка

Достъп до канала и правила за
заемането му

8

15

Предавателна мощност/Плътност на
мощността

7

Номер на нотификацията

Посока/Разделяне

6

14

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

5

Позоваване

Разпределение на каналите

4

13

Радиочестотна лента

3

10.00-10.15 GHz
21.2-21.4 GHz

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение

2

Описание
Неподвижна

Параметър

Радиослужба

4

1

Таблица Таблица
4

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
С Т Р. 2 0 1

Нормативна част

Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента
Посока/Разделяне

3

4

9

Достъп до канала и правила за
заемането му
Разрешителен режим

3000
4000
5000
6000
7000
8000

Височина над нивото на земната
повърхност, над която се намира във
всеки един момент
въздухоплавателното средство
(m)

бордова
BTS/бордови
В-възел
1800 MHz

бордова
BTS/бордови Ввъзел и NCU
2100 MHz

–6,2
–3,7
–1,7
–0,1
1,2
2,3

3,84 MHz
–13,0
–10,5
–8,5
–6,9
–5,6
–4,4

200 kHz
1,0
3,5
5,4
7,0
8,3
9,5

3,84 MHz

Широчина на честотната лента на канал

900 MHz

NCU

Максимална e.i.r.p. на системата извън
въздухоплавателното средство
(dBm/канал)

Максимална e.i.r.p. извън
въздухоплавателното
средство от крайно
устройство, намиращо се
на борда

1920-1980 MHz (предаване)
2110-2170 MHz (приемане)

1710-1785 MHz (предаване)
1805-1880 MHz (приемане)

Описание
Подвижна
Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на
борда на въздухоплавателни средства
(MCA услуги)

–3,3
–1,1
0,5
1,8
2,9
3,8

1,7
3,9
5
5
5
5

3,1
5,6
7
7
7
7
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При експлоатация бордовата BTS трябва да
ограничава предавателната мощност на всички
мобилни крайни устройства за GSM, предаващи в
обхвата 1800 MHz, до номинална стойност 0
dBm/200 kHz на всички етапи на комуникация,
включително при първоначалния достъп.
При експлоатация бордовият В-възел трябва да
ограничава предавателната мощност на всички
мобилни крайни устройства за LTE, предаващи в
обхвата 1800 MHz, до номинална стойност 5 dBm/5
MHz на всички етапи на комуникация.
При експлоатация бордовият В-възел трябва да
ограничава предавателната мощност на всички
мобилни крайни устройства за UMTS, предаващи в
обхвата 2100 MHz, до номинална стойност –6
dBm/3,84 MHz на всички етапи на комуникация, а
максималният брой потребители следва да не
надвишава 20.

Минималната височина над земята за всяко
предаване от функционираща MCA система трябва
да бъде 3 000 метра.
GSM 1800 и LTE 1800 (честотно разделяне на
каналите (FDD)) в съответствие със стандартите,
публикувани от Европейския институт за стандарти
в далекосъобщенията (ETSI)
UMTS 2100 (честотно разделяне на каналите
(FDD)) в съответствие със стандартите,
публикувани от ETSI

Коментар

ВЕСТНИК

8

7

6

Предавателна
мощност/Плътност на
мощността

Приложение

2

5

Параметър
Радиослужба

1

GSM 1800
(dBm/200 kHz)

1
Таблица Таблица
1

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ
ОТНА
ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩИТЕЛНИ
МРЕЖИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ
МОБИЛНИ
СЪОБЩИТЕЛНИ
УСЛУГИ
НА
СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ
БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА
(MCAЗА
УСЛУГИ)
И НА БОРДА НАНА
ПЛАВАТЕЛНИ
СЪДОВЕ
(MCV УСЛУГИ) (ЧЛ.
11,
1, Т.
4)
БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (MCA УСЛУГИ) ИАЛ.
НА
БОРДА
НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (MCV УСЛУГИ) (ЧЛ. 11, АЛ. 1, Т. 4)

„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 3

Приложение 5 към чл. 11, ал. 3

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ

§ 14. Създава се приложение № 5 към чл. 11, ал. 3, както следва:

LTE 1800
(dBm/5 MHz)

ДЪРЖАВЕН

UMTS 2100
(dBm/3,84 MHz)

С Т Р. 2 0 2
БРОЙ 57

15

14

13

12

11

10

3000
4000
5000
6000
7000
8000

Височина над нивото на земната
повърхност, над която се намира
във всеки един момент
въздухоплавателното средство
(m)

Забележка

Номер на нотификацията

Позоваване

Допустими честотни
планирания
Планирани промени

Допълнителни съществени
изисквания

460-470
MHz
LTE
dBm/1,25
MHz
–17,0
–14,5
–12,6
–11,0
–9,6
–8,5

–0,87
1,63
3,57
5,15
6,49
7,65

–13,0
–10,5
–8,5
–6,9
–5,6
–4,4

dBm/200 kHz

GSM и LTE

LTE
dBm/10 MHz

1805-1880 MHz

791-821 MHz

1,9
4,4
6,3
7,9
9,3
10,4

dBm/4,75 MHz

LTE

2570-2690 MHz

Максимална стойност на плътността на e.i.r.p. извън
въздухоплавателното средство в случай, че се прилагат NCU и за
други наземни системи

БДС EN 301 502
БДС EN 301 511
БДС EN 302 480
БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
БДС EN 301 908-1
или еквивалентни спецификации.
Решение 2008/294/ЕО, както е изменено
ECC/DEC/(06)07

Опитите на мобилните крайни устройства, приемащи в
радиочестотните ленти 925-960 MHz (UMTS, GSM и LTE) и 2110-2170
MHz (UMTS и LTE), да се свързват към наземни мобилни мрежи
UMTS трябва да бъдат предотвратени чрез:
- включването в системата за MCA услуги на модул за управление на
мрежата (NCU), който повишава нивото на шум в пътническия салон в
радиочестотните ленти за приемане при мобилна връзка и/или;
- екраниране на корпуса на въздухоплавателното средство за
допълнително затихване на сигнала, влизащ в корпуса и излизащ от
него.
Операторите на МСА услуги могат да решат да прилагат NCU и за
други наземни системи в следните радиочестотни ленти:
- 1805-1880 MHz - за GSM и LTE;
- 460-470 MHz, 791-821 MHz, 2620-2690 MHz и 2570-2620 MHz - за
LTE.

ВЕСТНИК
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Максималните стойности, посочени в таблицата, се
отнасят за сумарната стойност на e.i.r.p. извън
въздухоплавателното средство от NCU/бордовата
BTS/бордовия В-възел във връзка със стойностите за
e.i.r.p. на системата, посочени в т. 7.

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

БРОЙ 57
С Т Р. 2 0 3

8

7

Максимална излъчена изходна мощност за мобилни крайни
устройства, използвани на борда на плавателния съд и под
контрола на базовата станция на плавателния съд: 5 dBm за
Предавателна
GSM 900 и 0 dBm за GSM 1800
мощност/Плътност на
Максимална плътност на мощността на базовата станция на
мощността
плавателен съд: –80 dBm/200 kHz (измерена във външни зони
на плавателния съд при коефициент на усилване на антената
при измерването 0 dBi)
Използват се методи за намаляване на радиосмущенията,
които осигуряват резултати, най-малко равностойни на
следните показатели на базата на GSM стандартите:
- на разстояние между две и три морски мили от изходната
Достъп до канала и правила за линия чувствителността на приемника и прагът на разпадане
на връзката (ACCMIN1 и минимално RXLEV2 ниво) на
заемането му
мобилните крайни устройства, използвани на борда на
плавателен съд, са равни на или надхвърлят –70 dBm/200 kHz,
а между три и дванадесет морски мили от изходната линия равни на или надхвърлят –75 dBm/200 kHz;

Посока/Разделяне

6

ВЕСТНИК
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(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието
в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно
описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.
(3) Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous
transmission - DTX); съгласно описанието в GSM стандарт
ETSI TS 148 008.
(4) Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно
описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.

GSM 900 и GSM 1800 в съответствие със стандартите,
публикувани от Европейския институт за стандарти в
далекосъобщенията.
Системата, предоставяща MCV услуги не се използва на
разстояние по-малко от 2 морски мили от изходната линия
съгласно Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право.
На разстояние от 2 до 12 морски мили от изходната линия
базовата станция на плавателен съд използва само вътрешни
антени.
Една морска миля е равна на 1852 метра.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

5

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Радиочестотна лента

3

4

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни
услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез
GSM 900 и GSM 1800 системи

Приложение

2

880-915 MHz
925-960 MHz
1710-1785 MHz
1805-1880 MHz

Подвижна

Радиослужба

Описание

1

Параметър

2
ТаблицаТаблица
2

Нормативна част

С Т Р. 2 0 4
БРОЙ 57

Позоваване
Позоваване

Номер на нотификацията
Номер на нотификацията
Забележка
Забележка

14
14
15
15

Разрешителен режим
Разрешителен режим
Допълнителни съществени
Допълнителни съществени
изисквания
изисквания
Допустими честотни
Допустими честотни
планирания
планирания
Планирани промени
Планирани промени

13
13

12
12

11
11

10
10

9
9

Приложение
Приложение

Радиочестотна лента
Радиочестотна лента

Разпределение на каналите
Разпределение на каналите

2
2

3
3

4
4

1
1

Параметър
Параметър
Радиослужба
Радиослужба

Таблица 3

ТаблицаТаблица
3
3

Информативначаст
част
Информативна

1920-1980 MHz
1920-1980 MHz
MHz
2110-2170
2110-2170
MHz лента, която може да
Максималната широчина
на честотната
Максималната
широчина
на честотната
лента, която може да
се
използва от MCV
системата
е 5 MHz (дуплекс).
се използва от
MCV системата
5 MHz (дуплекс).
Централната
носеща
честота на есистеми
за MCV услуги не
Централната
носеща
честотачестоти
на системи
за MCVмрежи.
услуги не
трябва
да съвпада
с носещи
на наземни

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни
Радиосъоръжения
заплавателни
предоставяне
на мобилни
съобщителни
услуги на борда на
съдове
(МСV услуги)
чрез
услуги на борда наUMTS
плавателни
съдове (МСV услуги) чрез
2100 система
UMTS 2100 система

Описание
Описание
Подвижна
Подвижна

БДС EN 301 502
БДС EN
EN 301
301 511
502
БДС
БДС EN 301както
511 е изменено
Решение 2010/166/ЕС,
Решение 2010/166/ЕС,
както
ECC/DEC/(08)08 е изменено
ECC/DEC/(08)08

- при предаване в обратна посока (от крайното устройство към
- при предаване
в обратна
(от крайното
устройство
базовата
станция)
в MCVпосока
системата
се задейства
режимкъм
на
базовата станция)
в MCV
системата се
3
;3 задейства режим на
предаване
с прекъсване
на излъчването
на излъчването
-предаване
зададенас прекъсване
е минималната
стойност; на параметъра за
зададена
е
минималната
на параметъра
за
4
компенсиране на закъснението стойност
(timing advance)
4 на базовата
компенсиране
на
закъснението
(timing
advance)
на
базовата
станция на плавателния съд.
станция на плавателния съд.
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UMTS 2100 в съответствие със стандартите, публикувани от
UMTS 2100 винститут
съответствие
със стандартите,
публикувани от
Европейския
за стандарти
в далекосъобщенията.
Европейския
институт за стандарти
в далекосъобщенията.
Системата,
предоставяща
MCV услуги
не се използва на
Системата, по-малко
предоставяща
MCV услуги
не изходната
се използвалиния
на
разстояние
от 2 морски
мили от
разстояние
по-малко отна2 Организацията
морски мили отна
изходната
линия
съгласно
Конвенцията
обединените
съгласно
Конвенцията
нации
по морско
право.на Организацията на обединените
нации
по морско
На
разстояние
от 2право.
до 12 морски мили от изходната линия
На разстояние
от на
2 до
12 морскисъд
мили
от изходната
линия
базовата
станция
плавателен
използва
само вътрешни
базовата станция на плавателен съд използва само вътрешни
антени.
антени.
Една
морска миля е равна на 1852 метра.
Една морска миля е равна на 1852 метра.

Коментар
Коментар
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Нормативначаст
част
Нормативна

БРОЙ 57
С Т Р. 2 0 5

Предавателна
мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

Разрешителен режим

7

8

9

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
Решение 2010/166/ЕС, както е изменено
ECC/DEC/(08)08

Максимална излъчена изходна мощност за мобилни крайни
устройства, използвани на борда на плавателния съд и под
контрола на базовата станция на плавателния съд: 0 dBm/5
MHz.
Излъчването от БС на плавателния съд на палубата му трябва
да е равно на или по-малко от –102 dBm/5 MHz (общ пилотен
канал).
За разстоянието между 2 и 12 морски мили от изходната
линия критерият за качество (т.е. минималното изисквано
ниво на сигнала, получен в клетката) е това ниво да е равно
на или по-високо от: –87 dBm/5 MHz.
Таймерът за избор на обществена мобилна съобщителна
мрежа се настройва на 10 минути.
Параметърът за компенсиране на закъснението се задава
съгласно обхвата на клетката за разпределената антенна
система за MCV услуги, равен на 600 m.
Таймерът за освобождаване на радиочестотния ресурс от
съответната система за контрол (Radio Resource Control) при
бездействие от страна на потребителя се настройва на 2
секунди.

197
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Таблица 4

Позоваване

Планирани промени

13

12

11

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни
планирания

Посока/Разделяне

6

10

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

5

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

С Т Р. 2 0 6
БРОЙ 57

Разпределение на каналите

Модулация/Широчина на
заеманата честотна лента

Посока/Разделяне

Предавателна
мощност/Плътност на
мощността

Достъп до канала и правила за
заемането му

5

6

7

8

Радиочестотна лента

3

Максимална изходна мощност на излъчване за мобилни
крайни устройства, използвани на борда на плавателния съд
под контрола на БС на плавателния съд в радиочестотния
обхват 1800 MHz и в обхвата 2600 MHz: 0 dBm.
Излъчването от БС на плавателния съд на палубата му трябва
да е равно на или по-малко от –98 dBm/5 MHz (равностойно
на –120 dBm/15 kHz).
За разстоянието между 4 и 12 морски мили от изходната
линия критерият за качество (т.е. минималното изисквано
ниво на сигнала, получен в клетката) е това ниво да е равно на
или по-високо от –83 dBm/5 MHz (равностойно на –105
dBm/15 kHz).
Таймерът за избор на обществена мобилна съобщителна
мрежа се настройва на 10 минути.
Параметърът за компенсиране на закъснението се задава
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LTE 1800 и LTE 2600 в съответствие със стандартите,
публикувани от Европейския институт за стандарти в
далекосъобщенията.
Системата, предоставяща MCV услуги не се използва на
разстояние по-малко от 4 морски мили от изходната линия
съгласно Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право.
На разстояние от 4 до 12 морски мили от изходната линия
базовата станция на плавателен съд използва само вътрешни
антени.
Една морска миля е равна на 1852 метра.

Коментар

ДЪРЖАВЕН

4

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщителни
услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) чрез
LTE 1800 и LTE 2600 системи

Приложение

2

1710-1785 MHz
1805-1880 MHz
2500-2570 MHz
2620-2690 MHz
Максималната широчина на честотната лента, която може да
се използва от MCV системата за всеки радиочестотен обхват
(1800 MHz и 2600 MHz) е 5 MHz (дуплекс).
Централната носеща честота на системи за MCV услуги не
трябва да съвпада с носещи честоти на наземни мрежи.

Подвижна

Радиослужба

Описание

1

Параметър

4
ТаблицаТаблица
4

Нормативна част

БРОЙ 57
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 0 7

Позоваване

Номер на нотификацията

Забележка

14

15

Планирани промени

Допълнителни съществени
изисквания
Допустими честотни
планирания

Разрешителен режим

13

12

11

10

9

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-13
БДС EN 301 908-14
БДС EN 301 908-15
Решение 2010/166/ЕС, както е изменено
ECC/DEC/(08)08

съгласно обхвата на клетката за разпределената антенна
система за MCV услуги, равен на 400 m.
Таймерът за освобождаване на радиочестотния ресурс от
съответната система за контрол (Radio Resource Control) при
бездействие от страна на потребителя се настройва на 2
секунди.

“

4954

(д-р Веселин Божков)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

§ 16. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 15. Списъкът на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните
електронни съобщителни устройства, приет с Решение № 240 от 22.05.2014 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (обн., ДВ,
§ 15. Списъкът на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните
бр. 48 от 2014 г.; посл. изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.), се отменя.
електронни
съобщителни
приет
с Решение № 240
г. вестник“.
на Комисията за регулиране на съобщенията (обн. ДВ. бр.
§ 16. Решението
влиза в устройства,
сила от деня
на обнародването
муотв 22.05.2014
„Държавен
48 от 10 Юни 2014 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 42 от 09 Юни 2015 г.), се отменя.
Председател:
Веселин Божков

Информативна част

С Т Р. 2 0 8
БРОЙ 57

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 0 9

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1676
от 4 юли 2017 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4630 от 4.07.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1670 от 3.02.2017 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 15 от 2017 г.) за откриване
на процедура за приватизационна продажба на
недвижим имот – частна държавна собственост
с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ
поземлен имот с идентификатор 72624.623.460
с площ 1293 кв. м, намиращ се на ул. Страцин
№ 3, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
4931
РЕШЕНИЕ № 3508-П
от 5 юли 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22 г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, Решение № 1635
от 23.11.2015 г. на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 4632 от 5.07.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Разград, представляващ поземлен имот № 000123
с площ 9877 кв. м в землището на с. Островче с
ЕКАТТЕ 54420, м. Мешелик, община Разград, област Разград, ведно с построените в имота сгради:
1) едноетажна масивна сграда, и 2) едноетажна
масивна сграда със сутерен (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 105 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се

заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай, че документът по предходното
изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод
на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават
в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за
банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от
Закона за собствеността, или лица, за които със
закон е установено, че нямат право да придобиват
право на собственост върху земя на територията
на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. българско време в сградата на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
5000

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 301
от 8 юни 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-1878 от 22.04.2016 г.,
получено чрез район „Банкя“ с изх. № РБН16ГР94-777 от 21.04.2016 г., от Валерия Добрева
Костова като собственик на поземлен имот с
идентификатор 32216.2292.2419 по КККР на Банкя, съставляващ УПИ IX-2419, кв. 40, м. Девети
септември (Изгрев), район „Банкя“, с искане за
разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на
УПИ IX-2419.
Със Заповед № РА50-500 от 1.08.2016 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването
на проект за изменение на подробен устройствен
план – ИПР, в териториален обхват на поземлен
имот с идентификатор 32216.2292.2419 по КККР на
Банкя, УПИ IX-2419, контактни УПИ VIII-2421,
УПИ Х-2420 и алея при о.т. 48б, кв. 40, м. Девети
септември (Изгрев), район „Банкя“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1878-[1] от 5.08.2016 г.
заповедта за разрешаване на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение до кмета
на район „Банкя“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1878-[2] от
19.10.2016 г. е внесен проект, изработен върху одобрената кадастрална карта, за ПИ с идентификатор
32216.2292.2419 по КККР на Банкя.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 -1878 -[3] о т
28.10.2016 г. проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № РБН16ГР00-99 от 30.01.2017 г. на кмета на район „Банкя“ (вх. № САГ16-ГР00-1878-[4] от 1.02.2017 г. на
НАГ – СО) с информация, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Проектът е съобразен с ПУП – ПРЗ по реда на
чл. 16 ЗУТ на м. Изгрев-Изток, който е в процедура,
и е съгласуван с проектанта му.
Проектът е разгледан и приет от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-28 от 28.03.2017 г.,
т. 3, като се предлага да се изпрати в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установи
от правна страна следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен
план – ИПР, е направено от заинтересованото
лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственик на поземлен имот с идентификатор
32216.2292.2419 по КККР на Банкя – предмет на
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плана, съгласно представените документи за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план за
територията е одобрен със Заповед № 331 от
17.10.1977 г. и Заповед № РД-50-65 от 15.04.2003 г.
Действащата кадастрална карта е одобрена със
Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда изменение на улична регулация при
о.т. 48б, изменение границите на УПИ IX, като
регулационните линии се съвместяват с имотните на ПИ с идентификатор 32216.2292.2419 и се
образува УПИ IX-2419 – „за ЖС“, което води до
изменение границите на контактни УПИ VIII-2421
и УПИ Х-2420.
Предвид горното по отношение на ИПР е налице основание за изменението на ПУП на основание
чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – обект на
устройствената процедура, попада в устройствена
зона: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване
с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2),
съгласно т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, в която е допустимо предназначението „за
жилищно строителство“. Предвид горното проектът
не противоречи на ОУП на СО, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Транспортният достъп е осигурен с действаща
улична регулация, с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. Спазени са
административнопроизводствените правила при
издаване на акта – сезиране на административния
орган от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ със заявление и мотивирано предложение,
разрешено е изработването на проект за ИПР от
компетентния за това орган, внесен е проект и са
изпълнени предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица,
същият е разгледан и приет от ОЕСУТ. Спазени
са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ
и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-28 от 28.03.2017 г., т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. Девети септември (Изгрев), район
„Банкя“, кв. 40. Изменение на улична регулация – алея при о.т. 48б. Изменение границите на
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УПИ IХ-2419 – „за ЖС“ – съвместяване на регулационните линии с имотните на ПИ с идентификатор
32216.2292.2419, изменение границите на контактни
УПИ VIII-2421 и УПИ Х-2420, по кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
4884

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 253
от 28 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 5 от 30.05.2017 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Подземен водопровод
за захранване на система за капково напояване
на земеделски култури в землището на с. Лехчево“ с обхват: ПИ № 140.111, № 000.177, № 141.033,
№ 141.032, № 141.031, № 141.020, № 141.010, № 000.177
и № 140.070 в з-ще с. Лехчево, община Бойчиновци,
съгласно представения проект.
ПУП – ПП се одобрява по зелените и черните
линии, цифри и надписи и е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Димитрова
4981

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 27-11
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на кв. 60
по плана на с. Маринка, община Бургас, с който
в границите на квартала, заключен между улици с
о.т. 198 – о.т. 192 – о.т. 191 – о.т. 13 – о.т. 202 – о.т.
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201 – о.т. 200 – о.т. 199, се урегулират 19 бр. нови
УПИ: УПИ I-1462 – за социална инфраструктура,
УПИ XV-1476 – за озеленяване и ТП, УПИ II-1463,
УПИ III-1464, УПИ IV-1465, УПИ V-1466, УПИ VI1467, УПИ VII-1468, УПИ VIIІ-1469, УПИ IX-1470,
УПИ X-1471, УПИ XI-1472, УПИ XII-1473, УПИ
XIII-1474, УПИ XIV-1475, УПИ XVI-1477, УПИ XVII1478, УПИ XVIII-1479, УПИ XIX-1480, отредени
„за жилищно строителство“, с предвиждане в тях
на ниско свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни
отстояния до регулационни граници при условията
на чл. 31, ал. 5 ЗУТ, с устройствени показатели:
Пл. застр. до 30 %, Кинт. до 1, височина до 8,5 м
и Позел. мин. 50 %, в устройствена зона Жм1, в
разширение на населеното място съгласно действащ
ТУП на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица, с
приложен процент на редукция – 18 %, съгласно
приложен проект, с таблица на засегнатите имоти,
баланс на територията и трасировъчен чертеж.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.
Председател:
К. Луков
4985
РЕШЕНИЕ № 27-12
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на стълб
№ 35 и стълб № 35А от ВЛ 110 kV „Свобода“ в
землището на гр. Българово, община Бургас.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.
Председател:
К. Луков
4986
РЕШЕНИЕ № 27-13
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 16а ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
1. Отменя свое решение, прието по т. 10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.03.2017 г.,
отразено в протокол № 24.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
обслужваща улица с о.т. 12 – о.т. 115 – о.т. 116 – о.т.
117 – о.т. 118 – о.т. 119 – о.т. 120 – о.т. 121 – о.т.
122 – о.т. 123 – о.т. 124 – о.т. 125 – о.т. 126 – о.т.
127 – о.т. 128 – о.т. 129 – о.т. 130 – о.т. 131 – о.т.
132 – о.т. 133 – о.т. 134 от северната регулационна
граница на кв. Ветрен до ПИ с ид. 07079.12.15 по
КК на гр. Бургас, в предвиденото разширение на
населеното място, в устройствена зона 1/Смф по
ОУП на гр. Бургас, съгласно черните, кафявите,

С Т Р.

212

ДЪРЖАВЕН

зелените, червените и сините линии и надписи
в приложения проект и баланс на територията,
които са неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.
Председател:
К. Луков
4987
РЕШЕНИЕ № 27-33
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1,
т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение и допълнение на актуализирана план-схема на преместваемите обекти по
чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ на „Приморски парк“,
Бургас, одобрена с Решение № 38-17 от 22.07.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, изменена и
допълнена с решения № 49-13-1 от 24.03.2015 г.
и № 51-60 от 28.04.2015 г. на Общинския съвет –
гр. Бургас, като в същата се добавят две нови позиции за сезонни обекти за продажба на сладолед с
номера К.1 23 и К.1 24, посочени графично в план
и в списък, съгласно приложен проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.
Председател:
К. Луков
4988

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 718
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 606 от
30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 54 660 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Поземлен имот
с идентификатор 36837.501.865 по КККР на гр. Килифарево заедно с построените в него: двуетажна
сграда с идентификатор 36837.501.865.1 и двуетажна
сграда с идентификатор 36837.501.865.2“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се
облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 5400 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, като
в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден,
търгът ще се проведе в първия следващ работен ден;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419
в сградата на Община Велико Търново.
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4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна док ументация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки
работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата
на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 16 398 лв. Депозитът да
бъде внес ен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от достигнатата на търга продажна
цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка
от продажната цена – до 24 месеца считано от
датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от
шест месеца считано от предходната вноска по
разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен ден,
срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада
с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона
ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг да
се проведе 14 дни след датата на търга при същите
условия, като в случай че така определеният ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в
първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
4918
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РЕШЕНИЕ № 719
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 687
от 25.05.2017 г. (ДВ, бр. 46 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 61 470 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен
имот с идентификатор 10447.502.221 по КККР
на гр. Велико Търново заедно с построената в
него сграда с идентификатор 10447.502.221.1 по
КККР на гр. Велико Търново“ – собственост на
Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 6100 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следв ащ
работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на
търга – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна док ументация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да
се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация да се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 18 441 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
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равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
4919
РЕШЕНИЕ № 720
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое
Решение № 686 от 25.05.2017 г. (ДВ, бр. 46 от 2017 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 14 900 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Гараж № 5 с идентификатор 10447.515.43.2.39 по
КККР на гр. Велико Търново заедно с 1,9918 %
ид. ч. от общите части на вх. „Б“ и право на
строеж съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор
10447.515.43 по КККР на гр. В. Търново“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1450 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, като
в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден,
търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14 ч., място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
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продажба на комплект тръжна док ументация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внес ат депозит в размер 4470 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
решението, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
4920
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РЕШЕНИЕ № 721
от 29 юни 2017 г.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ІІ-450
от кв. 25 по ПУП – ПР на с. Къпиново заедно с
построената в него сграда (бивше училище)“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
II. Възлага на общинската администрация
при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на с. Къпиново
на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в раздел I, т. 1 имот.
Председател:
В. Спирдонов
4921
РЕШЕНИЕ № 722
от 29 юни 2017 г.
I. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен У ПИ
IX – „за обществено обслужване“ от кв. 16 по
ПУП – ПР на с. Миндя, заедно с построената в
него сграда (бивша кланица)“ – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
II. Възлага на общинската администрация
при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от Специалния фонд
за инвестиции и дълготрайни активи да бъдат
включени обекти на територията на с. Миндя на
стойност до 30 % от постъпленията от продажбата
на описания в раздел I, т. 1 имот.
Председател:
В. Спирдонов
4922
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2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-29 от 7.07.2017 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-22
от 13.06.2016 г. за обект: Реконструкция и електрификация на железопътната линия „Димитровград – Свиленград“, Фаза 4.3: Изграждане на нови
тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград
и разширение на съществуваща тягова подстанция
в Димитровград, Основно електрозахранване на
ТПС Свиленград, Рез ервно електрозахранване
на ТПС Свиленград за проводници, изолатори и
мълниезащитно въже на територията на област
Хасково, община Свиленград и община Любимец,
при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на
разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта за допълване на разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5056
4. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот с изх. № С170004-0910000256 от 23.06.2017 г. възлага на Цанислав Георгиев Цанев с адрес: гр. Стражица, ул. Дончо Узунов
№ 8, вх. А, ет. 2, следния недвижим имот: УПИ
XXII – за комплексно обществено обслужване, с
площ 146 кв. м от кв. 171 по плана на гр. Стражица,
обособен от УПИ I – за ТПК, съгласно Решение
№ 152 на Общинския съвет – гр. Стражица, ведно
с построената в него сграда портал – кантар, масивна, на площ 17,50 кв. м, при граници на УПИ
XXII – от две страни улица, от север – площадка
на ТПК „Електра“, от запад – УПИ XII – за ПСД,
и механичен колиен кантар с товароподемност
и товароносимост 15 тона, трайно прикрепен
и монтиран в пригодената за целта сграда портал – кантар, намираща се в УПИ XХII в кв. 171
по плана на гр. Стражица, инв. № 4570, година на
производство 1981 г., кооперация МСРКА – София,
с година на въвеждане в експлоатация 1984 г.,
ведно с измервателна платформа, намиращи се в
гр. Стражица, ул. Уилям Гладстон № 2, за сумата
5000 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
4963
74. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични длъжности доцент и главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, както следва:
доцент по научната специалност „Физиотерапия,
курортология и рехабилитация“ – едно място за
военнослужещ за нуждите на клиника „Физикална
и рехабилитационна медицина“ на МБАЛ – София;
доцент по научната специалност „Физиотерапия,
курортология и рехабилитация“ – едно място
за цивилен служител за нуждите на клиника
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„Физикална и рехабилитационна медицина“ на
МБАЛ – София; доцент по научната специалност
„Обща хирургия“ – две места за цивилни служители за нуждите на катедра „Гастроентерология,
чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София; главен асистент по
научната специалност „Кардиология“ – едно място
за цивилен служител за нуждите на клиника
„Интензивна терапия“, катедра „Кардиология и
интензивна терапия“ на МБАЛ – София; главен
асистент по научната специалност „Радиобиология“ – едно място за цивилен служител за
нуждите на НИЛ по радиационна защита към
катедра „Хематология, медицинска онкология,
радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина“ на МБАЛ – София, всички със
срок за подаване на документите 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 9225130.
4955
10. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет при МУ – София (протокол № 13
от 6.06.2017 г.) обявява конкурс за доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Органична химия“ – един, за
нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София. В 2-месечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав
№ 2, 1000 София, стая № 125. За справки –
тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
4999
9. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности: професори:
по професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата/Социология
(Социология на комуникациите (медии и общество) – един; 8.3. Музикално и танцово изкуство/
Музикознание и музикално изкуство (История на
музиката и музикален анализ) – един; доценти:
в професионално направление: 3.1. Социология,
антропология и науки за културата/Социология
(Нови религиозни движения) – един; 3.2. Психология/Психология на дейността (потребителското поведение) – един; 3.4. Социални дейности/
Социална работа с безработни лица – един; 3.7.
Администрация и управление/Икономика и управление (управление) – един; 3.8. Икономика/
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна ефективност на капиталовите
пазари от Централна и Източна Европа) – един;
4.2. Химически науки/Биоорганична химия, химия
на природните и физиологичноактивни вещества
(биохимия) – един; 7.6. Спорт/Баскетбол – един;
8.3. Музикално и танцово изкуство/Музикознание и
музикално изкуство (музика) – един; 8.4. Театрално
и филмово изкуство/Кинознание, киноизкуство
и телевизия – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
5097
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3. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по
държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в следните докторски програми:
Област от висшето
образование

Професионално
направление

Научна специалност/докторска
програма

редовна

задочна

3

2

1

1

Технология за пречистване на водите
5.10. Химични техно- Технология на силикатите, свързвалогии
щите вещества и труднотопимите
неметални материали
Технология на биологично активни5.11. Биотехнологии
те вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъци)

2

1

1

-

1

-

Общо:

8

4

3. Социални, стопан- 3.7. Администрация и Организация и управление на проски и правни науки управление
изводството (индустрията)
5.3. Комуникационна
Компютърни системи и технологиии
и компютърна техника
5. Технически науки

Форма на обучение

Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ документите се подават в
ректората, Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов
№ 1, СО1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.
4899
11. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Патофизиология“ – един в сектор
„Патофизиология“ на катедра „Физиология и
патофизиология“, факултет „Медицина“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4910
73. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за докторанти: в
професионално направление 3.7. Администрация и
управление – 3 редовна форма и 3 задочна форма;
в професионално направление 3.8. Икономика – 3
редовна форма и 3 задочна форма; в професионално направление 3.9. Туризъм – 2 редовна форма
и 1 задочна форма, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко
№ 14, тел. 0723 68812.
4971
8. – Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява следните конкурси за академичната длъжност: главен
асистент: по професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география“ за нуждите на
департамент „География“ – един; по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна
специалност „Картография и ГИС“ за нуждите
на департамент „География“ – един; по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна
специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“
за нуждите на департамент „Геофизика“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 3, тел. 02/979 3322.
4894
5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академичната длъжност
професор: в професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност „Фолклористика“ за нуждите
на секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ – един; в професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство, научна специалност
„Музикознание, музикално и танцово изкуство“ за
нуждите на секция „Етномузикология и етнохореология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Московска № 6А, тел. 988-42-09.
4897
6. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в
секция „Научни пресмятания“ по професионално
направление 4.5. Математика, специалност 01.01.13.
„Математическо моделиране и приложение на
математиката (приложения в изчислителната
физика и биология)“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. 02/979 32 18.
4898
5. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност професор
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Астрофизика и звездна астрономия“
за нуждите на секция „Космическа астрофизика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи се
приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/988 35 03.
4934
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6. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъж ност професор по нау чна специа лност
02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ в научна област
5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство – един за нуждите на Направление 2 „Изпитване и анализ“ към
института със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат
в института, София, бул. Шипченски проход
№ 67 – отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 02/462 62 28.
4996
8 . – И н с т и т у т ът п о б и о р а з н о о б р а з и е и
екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН,
София, обявява конк у рси за: академичната
длъжност доцент по професионално направление
4.3. Биологични науки, „Екология и опазване
на екосистемите“ (02.22.01) за нуждите на ИГ
„Растителност и местообитания“, секция „Флора
и растителност“, отдел „Растително и гъбно
разнообразие и ресурси“ – един; академичната
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологични науки, „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01) за
нуждите на ИГ „Кръвни паразити по птици“,
о тдел „ Ж и во т и нско разнообразие и ресу р си“ – ед и н; а ка дем и ч ната д л ъж нос т гла вен
асистент по професионално направление 4.3.
Биологични науки, „Екология и опазване на
екосистемите“ (02.22.01) за нуждите на секция
„Мутагенеза от околната среда“, отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – един; академичната
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологични науки, „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01) за
нуждите на ИГ „Екологична класификация и
мониторинг на сладководни екосистеми“, отдел
„Водни екосистеми“ – един, всички със срок
за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.
iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.
com). Документи се подават в деловодството
на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
4997
31. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН, София, обявява конкурси за: главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност „Лазерна физика,
физика на атомите, молекулите и плазмата и
физика на вълновите процеси“ – един за нуждите
на лаборатория „Атомна спектроскопия“; главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки, специалност „Лазерна физика,
физика на атомите, молекулите и плазмата и
физика на вълновите процеси“ – един за нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“,
и двата със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Справки и документи – в
к а н це лари я т а на и нс т и т у т а – С о фи я, 178 4,
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 877-34-92.
4998
7. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за
заемане на академична длъжност: професор в
професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство“ – един; доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна
специалност „Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на размножаването“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, 5600 Троян, ул. Васил
Левски № 281, тел. 0670/62802.
4941
5. – Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност главен асистент по следните професионални направления: 6.1. Растениевъдство
по научна специалност 04.01.01 „Общо земеделие“ – един за нуждите на ИПК – Чирпан;
6.1. Растениевъдство по научна специалност
04.01.14 „Растениевъдство“ – един за нуждите на
ОСПЗ Пазарджик, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по полски култури – Чирпан,
бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416/9 3133.
4940
10. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на план за регулация и
заст рояване, п лан-изва дка по ч л. 133, а л. 4
ЗУТ с придружаващите го схеми и материали
на к в. 46а, 46б, 46в, 46г, м. Ж.к. Мусагеница – Младост 1, район „Студентски“, в граници:
нов УПИ ІІІ – за озел., с режим на ТГО от кв. 46а;
бул. Климент Охридски; улица от о.т. 33 до о.т.
34; улица от о.т. 34 до о.т. 51; пешеходна алея,
делител на кв. 46б и кв. 46в, УПИ ІІ – за озел.,
с режим на ТГО от кв. 46б; пешеходна алея, делител на кв. 46б и кв. 46а. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта чрез район „Студентски“ – СО.
4930
1. – Община Брацигово на основание § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен помощен план и е приета контактна зона на земите на ползвателите и на
бившите собственици, намиращи се в местността
Сини дол, с. Бяга, за ПИ с № 000650, № 000646,
№ 0 0 0649, № 0 0 0647, № 0 0 0648, № 0 0 0645 и
№ 000643. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация,
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изложени в сградите на кметство с. Бяга и Община Брацигово, дирекция „СА“, до кмета на
община Брацигово.
4944
1 3. – Общ и н а К ю с т ен д и л н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява на всички заинт ересова н и л и ца, че е израбо т ен под робен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на водоп р овод , з а поч ва що о т х ра н и т е л ната т ръба на резервоар „Ра д ловц и“ на ко та
710 м, преминаващо през имоти с номера 000106,
000107 (полски пътища – общинска публична
собственост) и 000135 – общинска частна собственост, по КВС на з-ще с. Радловци, община
Кюстендил, и достигащо до ПИ 000132. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в
Община Кюстендил в стая № 19. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Възложител на проекта
е Община Кюстендил.
4942
27. – Общ и н а К ю с т е н д и л н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе
на подземна кабелна линия 20 kV за захранване с електричество на претоварна станция с
инсталации за компостиране и предварително
третиране на битови отпадъци в ПИ 000132,
местност Гладни рид, землище с. Радловци,
община Кюстендил, от KBC“. Трасето започва
от съществуващ стълб на електропровод 20 kV
„Драговищица“ в стопански двор на с. Радловци, преминава през имоти с номера 000106,
000134 и 080021 (полски пътища – общинска
публична собственост) по КВС на землището
на с. Радловци, община Кюстендил, през ПИ
000110 по КВС на землището на с. Радловци
(четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа) и достига до проектен трафопост в
ПИ 000132. Проектът за ПУП – ПП е изложен
за разглеждане в Община Кюстендил в стая
№ 19. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
4943
6. – Общ и на Па на г юри ще на основа н ие
ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т с ъобща ва, че във вр ъ зка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ е изработен подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
обект: „Оптично кабелно захранване на базова
станция на „БТК“ – ЕАД, БС PD2571, в местност та Пет ровден, землище на с. Попинци,
община Панагюрище“. Трасето преминава през
следните имоти съгласно приложения регистър:
имот с № 0.595 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; имот с № 0.596 – за път от републиканската пътна мрежа; имот с № 170.2 – пас и щ е. Пр о ек т ът с е н а м и р а в о б щ и нс к ат а
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администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4885
3. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че са изработени прое кти за
подробни устройствени планове – парцеларни
планове на „Новопроектирана кабелна линия
1 kV и новопроектиран водопровод за обект:
ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на
земеделска земя на ПИ 65139.62.10 по КВС на
гр. Садово и обединяването му с УПИ 62.12,
жил. строителство, като се образува УПИ 62.10,
62.12, стопанска дейност – пункт за годишни
технически прегледи“. Проектите са на разположение в сградата на общината – ул. Иван
Вазов № 2, ет. 3, Садово. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
4995
10. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен окончателен ПУП (подробен устройствен план) – план за улична регулация и
обекти на публичната собственост и квартали
на к.к. Боровец, община Самоков. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Самоков.
4893
4. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план
за трасе на обслужващ път от полски път ПИ
001020 до ПИ 001032, местност Дунела, по КВС
на землище с. Славовица. Трасето на обслужващия път започва от полски път ПИ 001020
в посока югоизток, като преминава през ПИ
001026 – пасище с храсти – земеделска земя,
общинска собственост, и достига до ПИ 001032
с НТП „изоставена орна земя“. Дължината на
трасето на обслужващия път по оста е около
140 м. Проектът се намира в дирекция „АТУ“
в Общ и на С еп т ем ври, е т. 3. На основа н ие
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4932
5. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на общински път от път до ВРЗ – гр. Септември,
до път IV клас (Септември – Ветрен), преминаващ

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

през землищата на гр. Септември и гр. Ветрен,
община Септември. Началото на трасето започва
от път до ВРЗ – гр. Септември, като преминава
последователно в посока север – запад – север,
като засяга полски пътища ПИ 023182, 000079,
024266, 024216, 024357, 024057, 028575, 025168, 025002,
028117, 027101, 027067, 027017 и 027015, ниви – ПИ
024254, 024219, 024234, 024228, 024180, 024077,
025065, 025057, 028131, 027128, 027116, 027088, 027046
и 028002, напоителни канали – ПИ 000068, 024245,
024278, 000073, 028320, 000084, 027071, 027671, 027018
и 027008, и ПИ 000086 – пясъчни образувания, в
землището на гр. Септември, след като навлиза
в землището на гр. Ветрен, сменя посоката си на
изток и преминава по полски път ПИ 013723 до
достигане на път IV клас (Септември – Ветрен),
където засяга и ПИ 013762 – нива в землището
на гр. Ветрен, и ПИ 027001 – нива в землището
на гр. Септември. Дължината на проектното трасе
на общинския път е около 4350 м. Проектът се
намира в дирекция „АТУ“ в Община Септември,
ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4933
5. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план и трасировъчен план за елементите
на техническата инфраструктура и план-схема
за обект: „Оптична свързаност на РАТЦ „Зора“
и RSU „Кольо Ганчев“ в землище гр. Стара
Загора и землище с. Хрищени, за нуждите на
„БТК“ – ЕАД. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4901

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 31, ал. 6
и чл. 51, ал. 2, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги и права на територията на
община Банско, приета с Решение № 363 от
протокол № 19 от 20.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, изменена с Решение № 312
от протокол № 18 от 28.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, с искане за прогласяването
им за нищожно, алтернативно за отмяната им,
е образувано адм. дело № 440/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.09.2017 г. от 14,30 ч.
5031
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 49, ал. 2, т. 6 от
Наредба № 1 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат. По оспорването
е образувано адм. д. № 1624/2017 г., насрочено
за 28.09.2017 г. от 10 ч.
5008
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
обявява, че е подадена жалба от сдружение с
нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, Пловдив, с която се оспорва чл. 22, ал. 1
от Наредбата за платено паркиране на моторни
превозни средства (МПС) на територията на
гр. Созопол в частта: „При престой на блокиран
със скоба автомобил повече от 4 часа“, приета с
Решение № 509 от протокол № 17 от 31.10.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Созопол. По подадената жалба е образувано адм. д. № 1552/2017 г.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
5032
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ против чл. 57, ал. 1 от Наредба № 11
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, приета с Решение
№ 426, протокол № 3 от 5.03.2003 г. на ОбС –
гр. Поморие, изменено с Решение № 112 от
4.06.2004 г. на ОбС – гр. Поморие. По жалбата
е образувано адм. д. № 1554/2017 г., насрочено
за 7.09.2017 г. от 10 ч.
4972
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна,
е образувано адм. д. № 1751/2017 г. по описа на
Административия съд – Варна, ХХІV състав, за
отмяна на разпоредбите на чл. 6, т. 3, буква „ж“
от Наредбата за рекламната дейност на община
Аврен, приета от Общинския съвет – с. Аврен, с
Решение № 190 по протокол № 15 от 22.12.2004 г.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 21.09.2017 г. от 10,30 ч.
4974
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 от А дминистрат и вноп р оцес уа л н и я кодекс с ъ о бща ва, че е
постъпил протест от прокурор от Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против чл. 6,
ал. 1, чл. 10, ал. 2 в частта относно паркирането
и чл. 17, ал. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от
Наредбата за организацията и безопасност на
движението в община Горна Оряховица, приета с
Решение № 531 по протокол № 48 от 25.02.2010 г.
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на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.
Образувано е адм. д. № 466/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно
заседание. Делото е насрочено за 13.10.2017 г.
от 9,30 ч.
5006
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, на разпоредбата на чл. 12
от Наредбата за организацията на движението
при кратковременно платено паркиране – „Синя
зона“ – Враца, по което е образувано адм. д.
№ 421/2017 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 19.09.2017 г. от 11 ч.
4973
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 8, т. 4 и 4.6 и чл. 21, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Момчилград, приета с
Решение № 142 от 28.11.2013 г. на Общинския
съвет – Момчилград, по което е образувано
адм. д. № 167/2017 г. на А дминист ративни я
съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеж да не в о т к ри т о с ъдебно зас еда н ие на
13.09.2017 г. от 11,15 ч.
5007
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор
Йордан Георгиев от Ок ръж ната прок у рат ура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 29, 30 и 31 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Кочериново.
Развиват се съображения за незаконосъобразност на оспорените разпоредби. Иска се отмяната им. По протеста е образувано адм. д.
№ 142/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Кюстендил, насрочено за 6.10.2017 г. от
10 ч.
5009
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор
Марияна Сиракова от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 52 и 53
от Наредбата за управление на общинските
пътища в община Рила. Развиват се съображения за незаконосъобразност на оспорените
разпоредби. Иска се отмяната им. По протеста
е образувано адм. д. № 155/2017 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 6.10.2017 г. от 10 ч.
5010
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Пазард ж и к ,
V І с ъс та в, на основа н ие ч л. 181, а л. 1 и 2
А ПК с ъобща ва, че е пос т ъп и л п ро т ес т на
прокурор при Окръжната прокуратура – Па-
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зарджик – Стефан Янев, подаден против чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2,
чл. 29, ал. 2, чл. 31, 32, 33, 34, 67, 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на
територията на община Септември, приета с
Решение № 233 от 28.01.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Септември. Образувано е адм. д.
№ 471/2017 г. по описа на съда.
5005
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило оспорване на текстове в разпоредбите на
чл. 48, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 21, т. 2, 5, 6
и 7 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци.
Образувано е адм. дело № 287/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Перник.
4903
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
образувано адм. д. № 1751 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив, по протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив,
против чл. 1, ал. 2, чл. 9, ал. 7, чл. 40, т. 1 и
чл. 49, ал. 1 от Наредба № 7 за собствеността,
ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в община Садово, приета с Решение
№ 2 на Общинския съвет – гр. Садово, взето с
протокол № 23 от 15.02.2005 г., изм. с Решение
№ 252 на Общинския съвет – гр. Садово, взето
с протокол № 20 от 10.12.2008 г.
4946
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Явор Николов Димитров от София
чрез адв. Димитър Пелов, с която се оспорва
Решение № 386 от 9.06.2016 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на ПУП – ИПР
за обект „Трети метродиаметър, в у частъка
между МС ІІІ-5 и МС ІІІ-6, подземно трасе на
„Трети метродиаметър“ от бул. Ген. Данаил Николаев до ул. Неофит Бозвели, м. Суха река-запад, кв. 12, УПИ І – „за СО – Автотранспорт“,
УПИ ІІ – „за транспортна инфраструктура и
озелен яване“, к в. 12а, У ПИ І – „за озелен яване“, новообразувани: кв. 12б, У ПИ І – „за
озеленяване“, кв. 12в, УПИ І – „за озеленяване“,
и к в. 12г, У ПИ І – „за озелен яване“, к в. 36,
УПИ І-1405 – „за офиси, магазини и автосервиз“,
УПИ ІІ-общ. – „за офиси и магазини“, УПИ V –
„за озелен яване и т расе на мет рополитен“, кв. 36а, УПИ І – „за озеленяване“, обособяване на нов УПИ І – „за озеленяване и трасе
на метрополитен“, кв. 39, У ПИ ІV – „за СО
Автотранспорт“, УПИ VІ – „за метрополитен и
озеленяване“, и УПИ VІІ – „за СО Автотранспорт“, промяна на профила на улица по о.т.
303а-303б-306 по кафявите и зелените линии,
цифри, текст и зачертавания с корекцията в
оранжев цвят, съгласно приложения проект,
по което е образувано адм. д. № 5763/2017 г.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
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за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
4886
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. дело № 643/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 11.10.2017 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване е чл. 22,
т. 7г и 7д от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, общественото
имущество и околната среда в община Ботевград. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – Ботевград, чрез председателя му.
4991
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в А дминистративния съд – София област, е образувано
адм. д. № 623/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 11.10.2017 г. от
10 ч., по което предмет на оспорване са чл. 3,
т. 7, 17 и 20, чл. 7, т. 5 и 10, чл. 11, т. 1 и чл. 14,
т. 1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване
на общинското имущество, околната среда и
противопожарната охрана на територията на
община Антон на Общинския съвет – с. Антон.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – с. Антон, чрез председателя му.
4952
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 2, т. 3, 5 и 8, чл. 14, чл. 16, т. 1,
2 и 8 от Наредба № 1 на ОС – гр. Смядово, за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията
на община Смядово, приета с Решение № 56
по протокол № 8 от 15.05.2000 г. от заседание
на общинския съвет. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 189/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
25.09.2017 г. от 10 ч.
4975
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 42, т. 7 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Шумен
на ОбС – гр. Шумен, приета с Решение № 31
по протокол от 12.02.2008 г. на Общинск и я
съвет – гр. Шумен. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 185/2017 г. по описа на
Административния съд – Шумен, което е насрочено за 18.09.2017 г. от 9 ч.
4976
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Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188, АПК съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещ у чл. 20, а л. 2, т. 2 от Наредбата
за рекламната и информационната дейност в
община Смядово, приета с Решение № 135 по
протокол № 3 от 8.04.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Смядово. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 193/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Шумен, което е
насрочено за 18.09.2017 г. от 9 ч.
4977
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 5, ал. 5, 6 и 7 от Наредба № 1
за поддържане и опазване на обществения ред
на територията на община Шумен, приета от
Общинския съвет – гр. Шумен. Въз основа на
протеста е образувано адм. д. № 205/2017 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 18.09.2017 г. от 10 ч.
4978
Софийският районен съд, ГО, 119 състав, по
гр. д. № 63412/2016 г. призовава наследниците
на Петър Любенов Минков да се явят в съда на
27.09.2017 г. в 13,30 ч. за издаване на европейско
удостоверение за наследство.
4964
Софийският районен съд, 76 състав, призовава Даниел Шьонланд, роден на 1.06.1983 г. в
Германия, с неизвестен по делото адрес, да се
яви в деловодството на съда като ответник по
гр. д. № 66430/2016 г. за получаване на книжа
по делото.
4965
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ обявява, че в съда е
образувано гр. д. № 479/2017 г. по предявено на
19.06.2017 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, представлявана от председателя є Пламен Георгиев Димитров, против
Божидар Димитров Берков от Плевен, Райна
Георгиева Беркова от Плевен, Севдим Хасан
Кадир от Русе, Ивайло Янков Ячков от Плевен
и Петьо Петков Тодоров от Русе за отнемане
на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ в
полза на държавата на имущество на стойност
112 158,93 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Божидар Димитров Берков
и Райна Георгиева Беркова:
Парични средства в купюри общо 15 507,13 лв.,
както следва:
– 13 бр. банкноти с номинал 50 лв.;
– 3 бр. банкноти с номинал 20 лв.;
– 2 бр. банкноти с номинал 10 лв.;
– 1 бр. банкнота с номинал 5 лв.;
– 2 бр. банкноти с номинал 2 лв.;
– 6,60 евро в монети;
– 1 бр. банкнота с номинал 100 евро;
– 1 бр. банкнота с номинал 50 щатски долари;
– 148 бр. банкноти с номинал 50 евро.
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Златни накити – общо 647,53 г, 14 карата:
– синджир от жълт метал с дължина 51 см,
на който е закачен медальон с кръгла форма
с изобра жение на мъж с венец с диамет ър
4 см – 78,38 г, 14 карата – цена 4702,80 лв.;
– синджир от жълт метал с дължина 68,5 см,
на който е закачен медальон с изображение
на животинска глава с ширина 6 см – 159,55 г,
14 карата – цена 9573 лв.;
– гривна от жълт метал с дължина 25 см и
ширина 4 см, върху 4 бр. платки са изобразени
животински глави – 143,20 г, 14 карата, цена
8592 лв.;
– гривна от жълт метал с дължина 22,5 см,
ширина 2,20 см, върху три от плочките са изобразени човешки глави – 53,20 г, 14 карата,
цена – 3192 лв.;
– гривна от жълт метал с дължина 23 см,
ширина 1 см (халки и плочки) – 24,70 г, 14 карата, цена 1482 лв.;
– повредено бижу, представляващо гривна в
три елемента, едната част е с 20,5 см дължина,
втората е с дължина 4,5 см и широчина 1 см, а
третият елемент е с дължина 3 см и ширина 1 см,
и трите елемента са от жълт метал – 19,39 г,
14 карата, цена – 1163,40 лв.;
– пръстен от жълт метал, състоящ се в горната част от паралелепипед с размери 6×2,5×1,1 см,
от горната страна са инкрустирани инициалите
„Б“ и ,,Р“, бели и червени камъни – 48,92 г,
14 карата, цена 2935,20 лв.;
– пръстен от жълт метал, в горната част с
изображение на птица върху черен фон, като
по периферията се вижда плетка от бял метал – 12,78 г, 14 карата, цена 766,80 лв.;
– гривна от жълт метал с d – 6,5 см, ширина
1,5 см, с марка 585 – 10,11 г, 14 карата, цена
606,60 лв.;
– гривна от жълт и бял метал с d – 6,5 см,
ширина 2,5 см, марка 585 – 17,66 г, 14 карата,
цена 1059,60 лв.;
– гривна от жълт и бял метал с d – 7,5 см,
ширина 4 см, марка 585 – 40,77 г, 14 карата,
цена 2446,20 лв.;
– колие от жълт метал в средата с бял камък,
колието е с форма на капка, с печат на халката
9СТ. – 9,74 г, 14 карата, цена – 584,40 лв.;
– медальон от жълт метал, в центъра с вградена монета, по периферията на която е написано FR ANC IOS IDG AUSTRIAE IMPER ATOR,
като в центъра има портрет на лице – 7,51 г,
14 карата, цена 450,60 лв.;
– пръстен от жълт метал, чиято горна част
е с неправилна трапецовидна форма, като се
наблюдават орнаменти – 4,26 г, 14 карата, цена
255,60 лв.;
– пръстен от жъл т мета л, в чи ято горна
част е вграден кръгъл камък с виолетов цвят,
в основата се наблюдават орнаменти – 8,01 г,
14 карата, цена 480,60 лв.;
– пръстен от жълт метал, в чиято горна част
е вграден прозрачен камък с правоъгълна форма
и преобладаващ кафяв оттенък, от вътрешната
страна има маркировка „585“ – 9,35 г, 14 карата,
цена 561 лв.
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О б щ о: 6 47, 53 г, 14 к а р ат а , н а с т о й н о с т
38 851,80 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Божидар Димитров Берков
и Райна Георгиева Беркова:
– Лек автомобил „Мерцедес 220
ЦДИ“ – Даймлер Бенц с рег. № ЕН4756ВК,
р а м а № W D B 2 0 2 1 3 3 1 A 6 6 9 0 41 , д в и г а т е л
№ 61196030020111, дата на първа регистрация –
16.07.1998 г. А втомоби л ът е собст веност на
Божидар и Райна Беркови.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 5750 лв.
– Лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № ЕН6553ВН,
р а м а № WAU Z Z Z 8 D Z S A 0 8 5 7 6 5 , д в и г а т е л
№ A DP031398, дата на първа регист раци я –
10.04.1995 г. А втомоби л ът е собст веност на
Божидар и Райна Беркови.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 2750 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Божидар Димитров Берков:
– 20 дружествени дяла в размер 2000 лв. от
капитала на „Простор – Плевен“ – ЕООД, ЕИК
201195929, със седалище и адрес на управление
област Плевен, община Плевен, гр. Плевен,
ул. Кокиче № 11, представлявано от Божидар
Димитров Берков.
На основание чл. 67, пр. 2, чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Божидар Димитров Берков:
– 1/2 ид. ч. от поземлен имот, намиращ се в
Плевен, община Плевен, област Плевен, ул. Кокиче № 11, целият поземлен имот с площ по
кадастрална скица 398 кв. м, а по доказателствен
нотариален акт с площ 432 кв. м, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 56722.656.461
по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – ниско застрояване
(до 10 м), стар идентификатор 865, к вартал
704б, при съседи: поземлени имоти с идентификатори № 56722.656. 449, № 56722.656.460,
заедно с 1/2 ид.ч. от построената в поземления
имот сграда с идентификатор № 56722.656.461.1,
със застроена площ 50 кв. м, брой етажи – 1,
предназначение – жилищна сграда – еднофамилна (без изградени върху него незаконни
строежи), придобит с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 77, том ХІV, рег.
№ 12076, дело № 1938/20 08 г., вписа н с вх.
№ 19527 от 18.11.2008 г., акт № 141, том 54, дело
№ 12804/2008 г. на СВ – Плевен.
Имотът е собственост на Божидар Димитров Берков.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 43 100 лв.
На основание чл. 64, т. 2, чл. 67, чл. 63, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ да се предяви иск за обявяване на недействителност на
сделката по отношение на държавата, с която
Ивайло Янков Ячков е отчуждил с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
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№ 57, том VІІІ, рег. № 5007, дело № 485/2015 г.,
вписан с рег. № 18380 от 12.12.2015 г., акт № 129,
том 43, дв. вх. № 18380 от 12.12.2015 г. по описа
на СВ – Плевен, недвижимия имот – поземлен
имот, парцел ХІ V, площ по док. 560 к в. м,
намиращ се в с. Буковлък, община Плевен,
ул. Никопол № 61, в полза на Петьо Петков
Тодоров.
След обявяване на недействителност по отношение на държавата на гореописаната сделка
вси чк и последващи сделк и също се явяват
недействителни.
По тази причина последващата покупкопродажба, с която Петьо Тодоров е отчуждил
описания имот в полза на Севдим Хасан Кадир (нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот, вписан с дв. вх. № 9849 от
30.06.2016 г., акт № 125, том 19 по описа на
СВ – Плевен), не поражда вещно-транслативно
действие.
На основание чл. 64, т. 2, чл. 67, чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Ивайло
Янков Ячков:
– поземлен имот – УПИ ХІV с площ 560 к. м,
н а м и р а щ с е в к в. 2 6 , у л . Н и ко п о л № 61,
с. Буковлък, община Плевен, с вписан дв. вх.
№ 9849 от 30.06.2016 г. (без изградени върху
него незаконни строежи).
Пазарната стойност към настоящия момент
е 4200 лв.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху горепосоченото
имущество, е най-късно в първото заседание,
което е насрочено за 17.10.2017 г. от 9,30 ч.
4956

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
5. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава
свиква общо събрание на 28.08.2017 г. в 18 ч. в
София, ул. Париж 7, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение на устава; 2. учредяване
на клон на сдружение А.М.О.Р. в област Бургас и
избор на управител на клона; 3. освобождаване
на член на УС – Кирил Валентинов Янкулов;
4. приемане на член на УС – Еньо Енев Савов,
който става пълноправен член на сдружението.
4983
5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Съюз а на
б ъ л г арск и т е фи л мови дей ц и на основа н ие
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава с решение от
заседанието си на 29.06.2017 г. свиква годишно
общо събрание на 25.09.2017 г. в 9 ч. в Дома
на киното – ул. Екзарх Йосиф 37, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СБФД за периода 19.10.2016 г. – 25.09.2017 г. 2.
утвърждаване на отчета за приходите и разходите на СБФД за 2016 г.; 3. утвърждаване на
бюджета на СБФД за 2017 г. и 2018 г.; 4. вземане на решение за разпоредителни действия с
недвижимо имущество на СБФД; 5. обсъждане
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на идеи за бъдещи промени в устава на СБФД;
6. обсъждане на идеи за промяна на Закона за
филмовата индустрия; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29,
ал. 1 от устава на СБФД събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4908
6. – Управителният съвет на Асоциацията
по клинична електромиография и евокирани
потенциали, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.09.2017 г. в 19 ч. в
Иберостар, Слънчев бряг, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността и приемане на нови
членове; 2. разни.
4966
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „А лианс Франсез – Велико
Търново“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.09.2017 г. в 10 ч. в седалището на сдружението във Велико Търново, ул.
Симеон Велики № 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението за периода от
1.01.2016 г. до 1.01.2017 г.; 2. промени в устава на
сдружението; 3. вземане на решение за промяна
на управителния съвет – избор на нови членове.
Материалите по дневния ред за събранието са
на разположение на членовете на сдружението
в канцеларията по седалището му. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
4911
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, определено за извършване
на общественополезна дейност „Асоциация за
защита на редки автохтонни породи – Калоферска дългокосместа коза“ – Калофер, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.09.2017 г. в 17 ч. в офиса на АЗРАП – КДК в
хотел „Калифер“ – Калофер, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността през 2016 г.; 2. приемане
на нови членове; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. решаване на организационни въпроси;
5. други. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са на разположение на
адреса на управление на сдружението – Калофер, ул. Рада войвода № 10, община Карлово,
област Пловдив, най-късно до 16.08.2017 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението събранието ще
се отложи с един час и ще се проведе в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да присъстват.
4984
7. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел СК „Шампион“ – Плевен, на
основание чл. 26, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.09.2017 г. в 14 ч. в Плевен, ул. Софроний
Врачански № 1, бл. „Балчик“, вх. Б, ет. 6, aп. 18,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
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на СК „Шампион“ – Плевен, за 2016 г.; 2. финансов отчет на СК „Шампион“ – Плевен, за
2016 г.; 3. избор на нов председател и секретар на
клуба; 4. разни. Поканени за участие са всички
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно,
колкото и членове да присъстват.
4870
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„ Ловно-рибарско дружество – Търговище“ –
Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо отчетно-изборно събрание
на 8.09.2017 г. в 10 ч. в зала № 113 в Дома на
техниката в Търговище при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението
за мандат 2013 – 2016 г.; 2. доклад на контролния
съвет – ревизионната комисия за финансовото
състояние за 2016 г. и приемане на бюджет на
сдружението за 2017 г.; 3. освобож даване от
отговорност на управителния и контролния
съвет и председателя на сдружението; 4. избор
на нов управителен и контролен съвет; 5. избор
на председател на сдружението и председател
на контролния съвет; 6. разни.
4982
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Бейназ Осман Закир – ликвидатор на сдружение „Международен център за бизнес развитие“,
в ликвидация по ф. д. № 68/2009 г. на СГС,
БУЛСТАТ 175638904, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Позитано 9, вх. Б, ет. 1, офис 2, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
4896
Веско Любенов Георгиев – ликвидатор на
фондация с дейност в частна полза „Детство“,
в ликвидация по ф. д. № 27/2009 г. по описа на
Плевенския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ обявява
прекратяването на фондацията и кани кредиторите є да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4967
Марина Пламенова Савйовска – ликвидатор
на СНЦ „Сдружение Ивентсмедиа“, в ликвидация
по ф. д. № 152/2016 г. по описа на Пловдивския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
4888

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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