
 

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

  

 

 

РЕШЕНИЕ № 304 

от 16 юли 2015 г. 

 

 

На основание чл. 37 от Закона за електронните съобщения 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

 

1. Открива процедура по обществени консултации във връзка с начина на определяне на 

опознавателни знаци на радиолюбители. 

2. Приема позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно въпросите по т. 1, ведно 

с причините, които мотивират позицията, съгласно Приложението към настоящото решение.  

3. Съобщение за предстоящите обществени консултации по т. 1, съдържащо реквизитите по чл. 

37, ал. 3 от Закона за електронните съобщения да се публикува в един национален ежедневник, както и 

на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет.  

4. Определя 30-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението за откриване на 

процедурата за обществени консултации по т. 1 в национален ежедневник, в който заинтересованите 

лица могат да представят писмени становища. 

 

 Мотиви: Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, преди приемане на 

решение по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения 

комисията провежда обществени консултации.  

 Съгласно разпоредбата на § 4а, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от 
любителска радиослужба  (обн., ДВ бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г.), лицата с 
определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г., които не са обновили своите данни, са длъжни да 
ги обновят в срок до 31.12.2015 г. След изтичане на този срок опознавателните знаци, за които не е 
постъпила информация в КРС, се считат за свободни. 
 Предвид горното, с оглед вероятността от освобождаване на част от двубуквените знаци и 

засиления интерес към тях, КРС поставя на обществено обсъждане въпроси, свързани с начина на 

определяне на опознавателни знаци на радиолюбители. 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                               (д-р Веселин Божков) 

 

 

        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                  (Мирослава Тодорова) 


