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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на национална
система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните
структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на
престъпността и защита на населението при бедствия и аварии и за приемане на План за
дейността по изграждане, развитие, оптимизация и поддръжка в периода 2016 г. – 2020 г. на
цифровата TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) система, управлявана от Министерството на
вътрешните работи, с цел постигане на пълно национално покритие на системата на
територията на Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за определяне на национална система за осигуряване на единна комуникационна среда за
взаимодействие между държавните структури на Република България при опазване на
обществения ред, противодействие на престъпността и защита на населението при бедствия и
аварии и за приемане на План за дейността по изграждане, развитие, оптимизация и поддръжка
в периода 2016 г. – 2020 г. на цифровата TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) система,
управлявана от Министерството на вътрешните работи, с цел постигане на пълно национално
покритие на системата на територията на Република България.
Използваната към момента в Министерството на вътрешните работи (МВР)
радиокомуникационна среда е нехомогенна и се състои от изграждаща се TETRA система,
цифрови и аналогови мрежи. Сходно е състоянието и при останалите държавни органи и
организации в Република България, които използват регионално изградени и различни като
технология радиокомуникационни системи. Не са налични технически интерфейси, с които
може да се осигури подходяща свързаност между системите. Това води до затруднения в
координацията и взаимодействието между реагиращите структури при изпълнение на съвместни
дейности и извънредни ситуации.
От 2002 година в МВР са реализирани множество проекти, финансирани по програми на
ЕС и международни институции, въз основа на които последователно и системно се въвежда и

развива цифровата клетъчна радиокомуникационна система на МВР по TETRA стандарт. Този
стандарт е утвърден от Европейския институт по телекомуникационни стандарти и се използва
при изграждането на радиокомуникационни системи, за координация на реагиращите структури,
при извънредни ситуации, бедствия и кризи. За реализацията на този вид радиосистеми в
международен план са хармонизирани определени честотни назначения (TETRA emergency),
като България не прави изключение в това отношение. Въз основа на TETRA стандарта на
европейско и регионално ниво се планира и осъществява трансгранично взаимодействие, чрез
радиокомуникационните системи на реагиращи екипи между съседни държави.
Системата позволява формирането на обособени групи и организационни блокове за
всеки отделен потребител (организация), които в оперативна обстановка, могат динамично да се
обединят за разрешаването на съвместни задачи.
Към настоящия момент е постигнато приблизително 67% радиопокритие на територията
на страната. Системата успешно обезпечава взаимодействието и координацията между всички
структури на МВР и разрешава организационните въпроси, при изпълнение на задачи, в зоните с
налично TETRA радиопокритие. Използването на специфичен въздушен интерфейс, механизъм
за оторизация и контрол в системата по TETRA стандарт, осигуряват сигурност на
провежданите разговори и оперативност в директен и групов режим на работа в зоната на
покритие на територията на България. Същата система може да е комуникационна среда за
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, изграждана в изпълнение
изискванията на Закона за защита при бедствия.
В програмата на правителството за стабилно развитие на България за периода 2014-2018
г. /Приоритет 20.6., Цел 9 е заложено разширяване и постигане на национално покритие на
цифровите радиокомуникационни системи на МВР по TETRA стандарт за осигуряване на
комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури
на всички нива при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността,
оповестяване и защита при бедствия и аварии.
След заявен интерес и подписани споразумения, към момента МВР е предоставило
достъп до услугите на TETRA системата на МВР на следните държавни органи: Министерство
на правосъдието, Министерство на икономиката и енергетиката (АЕЦ ,,Козлодуй” и ДП
“Радиоактивни отпадъци“), Министерство на здравеопазването, Прокуратура на Република
България, Държавна агенция ,,Национална сигурност“, Държавна агенция ,,Технически
операции“, Българска академия на науките и Национална служба за охрана. Разширяването на
исканията за предоставяне на допълнителни услуги, показва ефективността от възможността за
взаимодействие при използването на тази система.
С оглед обективна оценка за приноса за посочените ведомства на използването на
ведомствената цифрова радиосистема по TETRA стандарт, до цитираните държавни органи
беше изпратено писмо от министъра на вътрешните работи, с искане за писмено становище
относно ползата към момента и желание за продължаване и разширяване на партньорството по
съвместното използване на системата.
В получените становища се изразява положително мнение за съвместното ползване на
TETRA системата на МВР и готовност за развиване на партньорството в това отношение.
Положителен пример за ефективното използване на финансовите ресурси и обединяване
на усилията за постигане на една обща цел е реализирането на съвместни проекти, като:
Разширяване на радиопокритието на TETRA системата на МВР по поречията на
реките вливащи се в р. Дунав в участъка на Лом – Русе, проект „Повишаване капацитета на
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териториалните структури на ГДПБЗН - МВР за реакция при наводнения”, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, с програмен оператор министерство на
околната среда и водите.
,,Модернизиране и интегриране на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване (НСРПО) и на системите за предупреждение и оповестяване на
АЕЦ „Козлодуй“ в рамките на зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ), както и изграждане
на единна радиокомуникационна система за спасителни действия с цел подобряване на
взаимодействието между МВР, МИЕТ, МЗ, АЕЦ, АЯР, БЕХ”, с бенефициент “АЕЦ Козлодуй” и
съ-бенефициент МВР, финансиран от “АЕЦ Козлодуй”.
Всичко това дава основание за заключението, че за ефективно оперативно
взаимодействие на национално и регионално ниво, с оглед консолидиране на ресурсите и
оптимизиране на финансовите средства за изграждане и поддържане на радиокомуникации за
нуждите на отговорните национални институции, е целесъобразно изграждането и
поддържането на единна национална радиосистема за Република България.
Предвид реализираните до момента инвестиции, натрупания опит и ключовото място на
МВР при осъществяване на това взаимодействие, се налага извода, че най-подходящата за
национална радиосистема е ведомствената цифрова радиосистема на МВР по TETRA стандарт.
Към проекта на Постановление на Министерския е изготвена и одобрена финансова
обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал.1, т. 4 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на
Европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
П Р Е Д Л А Г А М:
Министерският съвет да приеме проекта на Постановление за определяне на национална
система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните
структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на
престъпността и защита на населението при бедствия и аварии и за приемане на План за
дейността по изграждане, развитие, оптимизация и поддръжка в периода 2016 г. – 2020 г. на
цифровата TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) система, управлявана от Министерството на
вътрешните работи, с цел постигане на пълно национално покритие на системата на
територията на Република България.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
РУМЯНА БЪЧВАРОВА
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