ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПОЗНАВАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИ
1. Въведение
Сред основните цели и принципи на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при предоставяне
на опознавателни знаци са равнопоставеното третиране на радиолюбителите и ефективното
оползотворяване на предоставения на Република България капацитет от опознавателни знаци.
С оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, залегнали в
разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), КРС поставя на обществено обсъждане въпроси,
касаещи определянето на опознавателните знаци.
2. Определяне на опознавателни знаци.
Съгласно Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителската радиослужба (Техническите изисквания) КРС определя лични
опознавателни знаци на всички български радиолюбители. Те се състоят от буквите (националния префикс)
LZ и една цифра, следвана от две или три букви от латинската азбука (суфикс). За Южна България (първа
зона) се използват цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна България (втора зона) - 2, 4, 6 и 8.
2.1. Трибуквени опознавателни знаци
Към настоящия момент, с цел ефективно оползотворяване на предоставения на Република България
капацитет от опознавателни знаци, КРС определя трибуквени опознавателни знаци с префикси LZ1 за Южна
България и LZ2 за Северна България. Броят на комбинациите от инициали, които могат да се предоставят за
всеки от тези префикси е 17576. От тях не се определят като лични опознавателни знаци около 1000 броя за
всеки от префиксите, тъй като част от тях са предназначени за клубни радиостанции, а друга не се
предоставят, съгласно т. 19.48 от Радиорегламента (Article 19). Към 12.05.2015 г. заетите
лични
опознавателни знаци с префикс LZ1 са 3247, а тези с префикс LZ2 са 1200.
Предвид наличието на голям брой свободни опознавателни знаци с префикси LZ1 и LZ2 и с цел
равномерното във времето заемане на знаците, КРС възнамерява да се придържа към досегашната си
практика за поетапно заемане на предоставения на Република България капацитет от опознавателни знаци.
2.2. Двубуквени опознавателни знаци
2.2.1. Двубуквени знаци, освободени след 31.12.2015 г.
С последното изменение на Техническите изисквания се прие лицата с определени опознавателни
знаци преди 01.01.2000 г., които не са обновили своите данни, да го направят в срок до 31.12.2015 г. След
изтичане на този срок опознавателните знаци, за които не е постъпила информация в КРС ще се считат за
свободни.
Предвид посоченото по-горе, отчитайки следното:
 малкия брой на двубуквените опознавателни знаци - възможните комбинации на всички
двубуквени знаци е общо 6760 броя, за сравнение броят при трибуквените e 175760;
 по-голeмия интерес към тях - по-лесно се произнасят в ефир и са по-кратки при предаване на
телеграфия,
КРС предлага, след изтичане на цитирания по-горе срок, с цел тези знаци да се предоставят на
радиолюбители, активно занимаващи се с радиолюбителска дейност, двубуквени лични знаци да се
определят само на радиолюбители клас 1.
2.2.2. Двубуквени знаци с префикс LZ0
Съгласно Техническите изисквания опознавателните знаци на любителски ретранслатори и
радиофарове се състоят от буквите (националния префикс) LZ и цифрата 0, следвана от три букви от
латинската азбука, предвид което остават свободни инициалите, започващи с LZ0 и две букви от латинската
азбука. КРС предлага тези инициали да се предоставят като временни за нуждите на радиолюбители,
участващи в международни радиолюбителски състезания, експедиции и др.
2.3. Служебно определяне на знак
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В заявлението, което се подава в КРС за определяне на знак, има възможност да се посочат четири
варианта на предпочитани комбинации. КРС определя първия от тях, който е свободен и отговаря на
гореизброените изисквания.
В случай че не е изявено желание за конкретен опознавателен знак или желания инициал не може да
бъде предоставен, КРС счита, че следва да бъде определен такъв служебно, чрез предоставянето на
първия свободен знак от списъка с комбинации за съответния префикс.
2.4. Валидиране на знаците
Срокът на действие на предоставените за ползване лични и клубни опознавателни знаци, и на знаците
на любителски ретранслатори и радиофарове не се ограничава във времето (изключение са случаите, в
които се определя знак на радиолюбител чужденец, временно пребиваващ на територията на Република
България), вследствие на което знаци, които на практика не се използват, не могат да се предоставят на друг
радиолюбител. В тази връзка КРС счита, че би могло да се въведе валидиране на опознавателните знаци
през определен период от време, по начин, удобен за радиолюбителите.
3. Въпроси за обществени консултации, свързани с определянето на опознавателни знаци на
радиолюбители.
Във връзка с осигуряването в максимална степен на равнопоставеност и прозрачност при определянето
на опознавателни знаци се поставят за обществено обсъждане следните въпроси:







Одобрявате ли възприетата от КРС позиция за определяне на трибуквени опознавателни знаци?
Моля да се аргументирате, ако имате предложения за промени в нея.
Съгласни ли сте с процедурата за предоставяне на двубуквени опознавателни знаци само на
радиолюбители клас 1? Ако притежавате трибуквен опознавателен знак бихте ли желали да се
откажете от него, за да Ви бъде определен двубуквен такъв?
Какво е Вашето виждане за предложението за предоставяне на двубуквени знаци, започващи с
префикса LZ0 като временни инициали?
Какво мислите за предложения подход за определяне на опознавателен знак в случаите, при които
не е изявено желание за конкретен опознавателен знак или желания инициал не може да бъде
предоставен?
Имате ли други препоръки и предложения относно предоставянето на опознавателни знаци? Моля,
избройте ги със съответните мотиви.
Какво е Вашето мнение за въвеждане на валидация на опознавателните знаци? На какъв период от
време считате, че е разумно да се провежда и по какъв начин би било най-удобно за
радиолюбителите?
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