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ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 
ПРЕГОВОРНА ПОЗИЦИЯ 

ПО ГЛАВА 19 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
(CONF-BG 10/00) 

 
България желае да се позове на своята Преговорна позиция по Глава 19 
“Телекомуникации” (CONF-BG 10/00) и да представи допълнителна 
информация по отношение на: 

 Текуща и планирана съвместимост със законодателството на Общността по 
Глава 19; 

 Приемане на законодателството свързано с Интернет, установено в 
Скрийнинг лист А за Глава 19. 

 Институцията, изпълняваща функциите на Национален регулаторен орган 
за пощенските услуги; 

 Действителна независимост на регулаторните органи за далекосъобщения 
и пощи; 

 Заявения преходен период до 31.12.2007 за координирано въвеждане на 
трето поколение система за мобилни и безжични комуникации /Решение 
99/128/EC/ и особено за разпределението на честоти за UMTS услуги.  

 Прилагане на Директива 98/61/EC относно преносимостта на номерата. 

Текуща и планирана съвместимост със законодателството на Общността 
по Глава 19 

България изработи детайлно описание на текущата и планирана съвместимост 
с основните постановки на достиженията на правото на ЕС в областта на 
далекосъобщенията и пощите. Повечето от мерките ще бъдат изпълнени в 
края на 2002 г., някои от тях до края на 2003 г., и само три до края на 2005 г. 

Детайлно разписание за изпълнение на оставащите мерки ще бъде отразено в 
Националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС. Някои 
от ключовите ангажименти са следните. 

 Директива 97/13 относно лицензиране. Необходими са изменения в посока 
дерегулиране и за тази цел до края на 2002 г. в  изменения Закон за 
далекосъобщенията  разпоредбите относно Заповедта на Министъра на 
транспорта и съобщенията ще бъдат заменени с принципи, съвместими с 
чл. 7 на Директива 97/13 и с Наредба базирана на тези принципи, която ще 
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регламентира бъдещата последователна дерегулация.  От 2004 г. таксите 
за лицензии ще покриват административните разходи по издаването на 
лицензията и ще отразят необходимостта от осигуряване оптимално 
ползване на честотен ресурс в съответствие с чл. 6 и чл. 11 от Директива 
97/13. 

 Взаимно свързване/специален достъп (Директиви 97/33 и 98/10). Относно 
взаимното свързване Законът за далекосъобщенията не различава 
оператори със значително влияние на пазара. Задълженията се прилагат за 
всички оператори, което прави тяхното прилагане много трудно. До края на 
2002 г. измененият Закон за далекосъобщенията ще определи операторите 
със значително въздействие на пазара, а също така Наредба за взаимното 
свързване ще конкретизира детайлите по отношение на Типовото 
предложение за взаимно свързване. Изискванията за оператори със 
значително въздействие на пазара  ще бъдат приложени в края на 2003 г.  

 Универсална услуга (Директиви 98/10 и 97/33). Преди края на 2002 г. трябва 
да се измени дефиницията за универсална услуга, да се приеме дефиниция 
за достъпност на цената и да се издаде Наредба за универсалната услуга.  

 Тарифни/ счетоводни системи (Директива 90/388, изменена от 96/19,  
Директива 98/10, Директива 92/44 изменена от 97/51, Директива 97/33 и 
Директива 95/51). До края на 2003 г. трябва да влязат в сила изискванията 
за подходящи счетоводни системи за остойностяване на съответните 
услуги, за разделно счетоводство, за разходна ориентация на тарифите, 
вкл. за наетите линии. ЗД ще изисква до края на 2003 г. юридическо 
отделяне на съответните мрежи, когато един и същ оператор притежава 
телекомуникационна мрежа и мрежа за кабелна телевизия. 

 Номериране (Директива 97/33, изменена от Директива 98/61). В края на 2002 
г. Националният номерационен план трябва да бъде изменен за въвеждане 
на възможност за избор на доставчик на услугата за всяко повикване през 
2003 г. На 01.01.2005 г. услугата избор на доставчик на абонаментна основа 
трябва да се предлага. В края на 2005 г. Националният номерационен план 
трябва да се измени за да се подготви въвеждането на преносимост на 
номерата от края на 2008 г.  

Приемане на законодателството свързано с Интернет, установено в 
Скрийнинг лист А за глава 19. 

Решение № 276/99 на Европейския парламент и на Съвета за приемане на 
многогодишен план за действие на Общността за насърчаване на по-безопасно 
използване на Интернет чрез борба срещу незаконното и вредно съдържание в 
глобалните мрежи. 

Българското законодателство не регулира Интернет. Други доставчици на 
Интернет  освен трите мрежови оператора не се регулират от ЗД като 
далекосъобщителни оператори, които осъществяват пренос на данни. 
Нелегалното и вредно съдържание са дефинирани в Закона за радионо и 
телевизията в съответствие с Конвенцията за трансгранична телевизия и 
Протокола изменящ конвенцията, а също така и в Директивата от 1989 г. за 
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телевизия без граници.  

В България броят на личните компютри все още е по-нисък в сравнение със 
средното ниво за ЕС. Ние очакваме през 2002 г. да се финансира план за 
действие наподобяващ този в ЕС, целящ увеличение на нивото на 
компютъризация в страната. 

България все още не е създала такъв план за действие, но поддържа следните 
дейности: 

 Всяка година се провежда тридневна Интернет фиеста, организирана от 
Интернет асоциации и поддържана от правителството и доставчиците на 
достъп до Интернет; 

 Интернет асоциациите съвместно с доставчиците на Интернет дискутират 
правила за собствено регулиране в съответствие с Резолюцията от 97 г. в 
Бон. 

 Министерството на транспорта и съобщенията разпространява информация 
свързана с Интернет и неговото по-безопасно използване, представена от 
Медийния сектор в Дирекция “Права на човека” в СЕ. 

Най-късно през 2002 г ще бъде изработен план за действие. 

Директива 99/33 за електрония подпис 

Проекта на Закон за електронния документ и електронния подпис бе одобрен 
на първо четене от Парламента. Приемането на наредби за прилагане на 
Закона за електронния подпис и електронния документ ще стане преди март 
2002 г. 

Национален регулаторен орган в областта на пощенските услуги 

В съответствие с наскоро приетия Закон за пощенските услуги, регулаторните 
фунции ще се изпълняват от Дирекция в Министерство на транспорта и 
съобщенията. Известни международни фирми като UPS, In Time и др. 
извършват услуги в сектора в най-доходните дейности. С изключение на 
предлагането на универсалната услуга в сектора съществува конкуренция още 
от началото на 90 – те години. Не очакваме отрицателно влияние върху 
конкуренцията от факта, че регулаторните функции ще се изпълняват от 
министерството. 

Независим пощенски регулатор ще започне да работи от 01.01.2005 г. 

Действителна независимост на регулаторните органи за 
далекосъобщения и пощи 

Чл. 22 и чл. 26 от Закона за далекосъобщенията регламентира ДКД като 
правно и функционално независима от мрежовите оператори и доставчиците 
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на услуги и оборудване. Същото се отнася и за пощенския регулатор МТС 
определено в чл. 13 от Закона за пощенските услуги. 

 
Чл.26 от Закона за далекосъобщенията определа ДКД като орган подчинен на 
Министерския съвет и независим от Министерство на транспорта и 
съобщенията. ДКД е структурно разделена от МТС и от отдела отговарящ за 
собственоста на телекома. 
 
Чл.13 от Закона за пощенските услуги определя МТС да бъде собственик на 
“Български пощи” и следователно не е извършено структурното разделение.  
Засега конкуренцията в пощенския сектор не е затруднена от това, че МТС 
изпълнява регулаторни функции. Това се дължи на допълването на БП и 
куриерите на бързи услуги при предлагането на услуги. Новият Закон за 
пощенските услуги урежда недискриминационно отношение между оператори и 
доставчици на услуги. Досега няма случай на оплакване пред Комисията за 
защита на конкуренцията. Независим пощенски регулатор ще започне да 
действа от 01.01.2005 г. 
ЗД и ЗПУ уреждат функциите на двата регулаторни органа, които са свързани с 
лицензирането, универсалната услуга, взаимното свързване, разпределянето 
на честотите, номерирането и др. 

Заявения преходен период до 31.12.2007 за координирано въвеждане на 
трето поколение система за мобилни и безжични комуникации /Решение 
99/128/EC/ и особено за разпределението на честоти за UMTS услуги.  

Честоти за UMTS все още не са налични. Правителството изработи финансов 
план, целящ отпускането на честоти за UMTS за граждански нужди. В плана 
беше заложено освобождаването на честоти за UMTS да стане най-късно до 
2007 г. По тази причина Република България отправи първоначално искане за 
едногодишен преходен период за въвеждане на UMTS. 
 
Успешните два търга за GSM оператори ни обнадеждиха, че след 2003 г. и 
преди 2006 г. има възможностт за допълнително финансиране за специално 
оборудване  и  честотите за UMTS услуги ще бъдат освободени и достъпни 
слез 2003 г. и преди 2006 г. България ще открие процедура за лицензиране на 
трето поколение мобилни системи за UMTS не по-късно от 2006 г. 
 
България оттегля своята молба за едногодишен преходен период за 
прилагане на Решение 99/128/ЕС. 

Изпълнение на Директива 98/61/EC относно преносимостта на номерата. 

В края на 2002 г. Националният номерационен план ще бъде изменен, за да  се 
подготви въвеждането на услугата избор на оператор за всяко едно повикване 
през 2003 г. От края на 2005 г. трябва да се предлага услугата избор на 
оператор на абонаментна основа. В края на 2005 г. Принципите на националния 
номерационен план ще бъдат изменени, за да се подготви въвеждането на 
преносимост на номерата през 2007 или 2008 г., в зависимост от постигнатото 
ниво на цифровизация.  
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Първоначално искания едногодишен преходен период за прилагането на 
преносимост на номерата се основава на  техническата реализуемост на 
преносимостта на номерата на приемлива цена при мрежа със сравнително 
ниско ниво на цифровизация.  
Според две финансирани от ЕС проучвания на тази тема1, преносимостта на 
номерата се улеснява изключително много от цифровизацията на мрежата: 
“Големите инвестиции, особено в цифрови технологии, могат много да ускорят 
прилагането на преносимост на номерата”. 
“Съществуват решения за осъществяване на преносимост на номерата при 
аналогови централи, но едва ли е икономически разумно или необходимо да се 
прилага преносимост на номерата при за такива централи”. 
 
Прилагането на ПН в предимно аналогова мрежа ще създаде сериозни 
проблеми, поради необходимостта от реорганизация на Националния 
номерационен план: 
 
 ще е необходим голям период от време за прилагане на промените; 
 няма възможност /или е ограничена и скъпа/ да се поддържат и двата 
номера в променящият се план и да се предоставя гласова информация за 
новия номер за периода на преход. 

 
Времето и финансовите ресурси необходими за цифровизация на аналоговата 
мрежа са тясно свързани с разширяването на мрежата и приходите, генерирани 
от потреблението на мрежата. В началото на 90-те на мрежата в България 
беше по-разширена в сравнение със странните от ЦИЕ. 
 
Бавното увеличение на средния приход от главна линия ограничи 
инвестиционния капацитет. Ние използвахме банкови заеми за да инвестираме 
в цифровизацията на гръбначната система, без поддръжка от стратегически 
инвеститор. 70% от декларираните дивиденти бяха реинвестирани в 
компанията през последните 10 години. В края на 2000 г. мрежата на 
телекомуникационната компания е с едно от най-ниските нива на 
цифровизация на абонатния шлейф – 11.66% (14.5% по инсталиран капацитет).  
 
Нашите оценки, потвърдени от известни телекомуникационни експерти по 
време на due diligence в БТК, показват, че приблизително около 1 милиард 
долара ще са необходими за цифровизацията на фиксираната мрежа. В 
началото на 2006 година БТК би могла да постигне цифровизация на максимум 
40 до 45 % от фиксираната мрежа. 
 
Република България поиска едногодишен преходен период за прилагане на 
преносимост на номерата при презумпцията, че ще се сключи успешен договор 
със стратегически инвеститор БТК, който ще ускори цифровизация на мрежата. 
“Съгласуваната инвестиционна програма”, която представляваше три-годишен 
инвестиционен ангажимент на потенциалния купувач, договорена в края на 
                                                           
1 Проучване на техническите възможности и на разходите за вавеждане на преносимост на номерата 
(HA029D004-1.1); 
Технически възможности и разходи за въвеждане на преносимост на номерата 
(HA029D009-1.0), 
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1999 г., осигуряваше минимални годишни инвестиции от 200 милиона долара в 
т.ч. и за цифровизация на мрежата.  

Предвид преобладаващите през последните девет месеца глобални негативни 
тенденции в развитието на далекосъобщенията и по-специално на 
фиксираните телефонни оператори, ние не очакваме успешно партньорство за 
БТК в близкото бъдеще. Нашите услилия за ускоряване на ребалансирането 
няма да покрият липсата на очакваното външно финансиране от стратегически 
инвеститор. 

Нашата детайлна оценка за търговски приемлив максимален инвестиционен 
капацитет на оператора за цифровизация на фиксираната мрежа показва 
максимално ниво на цифровизация в началото на 2008 г. – от 59 до 65%.   Като 
имаме предвид, че цифровизацията ще обхване първо урбанизираните 
територии, то въвеждането на ПН през 2008 г. ще бъде икономически 
оправдано и ние се ангажираме, че ще предлагаме услугата преди края на 2008 
г.  

От гледна точка на гореизложеното Република България желае да 
преразгледа своята първоначална позиция и заявява искане за преходен 
период за въвеждане на преносимост на номерата до 31.12.2008 г.  

 

*            * 

* 

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото законодателсто на ЕС. 
 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост 
поради приемането на ново законодателство на ЕС. 
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