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ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРИЯ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 
ПРЕГОВОРНА ПОЗИЦИЯ 

ПО ГЛАВА 19 - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
(CONF-BG 10/00;CONF-BG 10/01;CONF-BG 39/01) 

 
България желае да се позове на своята Преговорна позиция по Глава 19 
“Телекомуникации” (CONF-BG 10/00;CONF-BG 10/01; CONF-BG 39/01) и да 
предостави допълнителна информация по отношение на: 

1. Предоставяне на универсалната пощенска услуга на необходимото 
равнище в условията на напълно либерализиран пазар, при положение че 
Националният регулаторен орган за пощите е със статут на отдел в 
Министерството на транспорта и съобщенията.  
 
Функциите на Национален регулаторен орган (НРО) се изпълняват от отдел в 
Министерство на транспорта и съобщенията. НРО е юридически отделен от 
пощенските оператори. Министърът на транспорта и съобщенията изпълнява 
функции на собственик на основния пощенски оператор. 
 
Както е заявено в CONF BG 39/01, най-късно от 01.01.2005 г., функциите на 
пощенски регулатор ще бъдат поети от независим от собственика орган и по 
този начин ще бъде постигнато необходимото съответствие.  
 
Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
пощенските услуги определя обхвата и периода на действие на резервирания 
сектор до 31.12.2002 г. До 30 септември 2002 г. ще бъде извършен преглед на 
пощенския пазар, в който ще бъде направена оценка на финансовата 
жизнеспособност на участниците в него и на защитата на потребителите, както 
и на финансовите резултати на основния оператор в резервирания сектор.   
 
Въз основа на този преглед и на актуалните тенденции в пощенската политика 
на Европейския съюз ще бъде взето решения за премахване/промяна на 
обхвата на резервирания сектор. Обхватът на резервирания сектор няма да 
бъде разширяван.  
 
В случай че решението относно резервирания сектор въведе пълна 
либирализация от 1.01.2003 г., с изменението на Закона за пощенските услуги, 
което ще узакони това решение, функциите на национален регулаторен орган 
ще бъдат прехвърлени от Министерството на транспорта и съобщенията на 
друг орган не по-късно от 1.07.2003 г.  
 
 



2. Прилагане на Директива 98/61/EC, по-специално на преносимост на 
номерата. 

България потвърждава молбата си за преходен период до 31.12.2008 г. по 
отношение на прилагането на преносимост на номерата съгласно изискванията 
на Директива 98/61/EC. 

Планираните инвестиции за нови цифрови централи и свързано с тях 
оборудване на телефонната мрежа на основния оператор, са разчетени както 
следва:  
 

Година Инвестиции в милиони 
германски марки 

Степен на 
цифровизация в края на 

годината (%) 
2000  14.5 
2001 125 18.6 
2002 80 23 
2003 81 27-31 
2004 103 34-37 
2005 113 41-46 
2006 1191 50-55 
2007 120 59-65 
2008 152 75-81 

 
 
Инвестиционният план 2001 – 2005 г. е приет официално от Борда на 
директорите на основния оператор.  Таблицата показва минимума инвестиции 
и ниво на цифровизация при сценарий, при който приватизацията на настоящия 
основен оператор (Българската телекомуникационна компания) все още не е 
осъществена. 
 

Детайлно цифровизацията по големи населени места е дадена в приложената 
Обяснителна бележка: в края на преходния период основните урбанизирани 
райони ще бъдат готови за преносимост на номерата, но не всички селски 
райони ще бъдат цифровизирани. 

За да аргументира молбата си за преходен период, в CONF-BG 39/01 България 
представи график за въвеждане на преносимост на номерата, като тези 
изчисленията са на базата на сегашната бюжетна перспектива на основния 
оператор. 

3. Като има предвид очакваното положително въздействие от въвеждане на 
преносимост на номерата върху конкуренцията в далекосъобщенията, 
Националният регулаторен орган може своевременно да предприеме 
ускоряване на процеса, в случай че условията за това се развият по-
благоприятно от предвижданията.  
 
4. В случай на по-благоприятно развитие на инвестициите и на нивата на 
                                                           
1 Числата в курсив представляват прогнозни инвестиции и проценти на цифровизация. 



цифровизация, България се ангажира преди 2005 да преразгледа своята молба 
за преходен период относно въвеждането на преносимост на номерата с оглед 
нейното евентуално оттегляне, ако това бъде целесъобразно.  

5. България се ангажира да въведе възможно най-бързо достиженията на 
правото на ЕС, като регулярно ще информира Конференцията в т.ч и за 
прогреса на цифровизация. 

 

 

*            * 

* 

Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
предварително закрити на базата на действащото към момента право на 
Европейската общност.  

 

В случай че нови елементи на правото на Европейската общност наложат това, 
България приема възможността за откриване на допълнителни преговори 
преди края на Междуправителствената конференция.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНЕКС 

Обяснителна бележка 

За разпределението на плановите инвестиции за цифровизация и свързано с 
нея оборудване на телефонната мрежа на основния оператор по основни 
населени места съгласно Инвестиционния план  за 2001 – 2005 г., приет 
официално от Борда на директорите на основния оператор.   
 

    
 

Град/в края на 
годината 

2000 2002 2005 2008 

Благоевград (71)1 11.5% 18% 50% 86% 
Бургас (193) 28.2% 32% 60% 90% 
Варна (315) 31.2% 41% 60% 95% 
Велико Търново 
(67) 

11.9% 16% 50% 83% 

Видин (58) 0% 8% 50% 83% 
Враца (69) 10.7% 19% 50% 86% 
Габрово (67) 0% 6% 50% 90% 
Кърджали (46) 0% 9% 50% 74% 
Кюстендил (50) 0% 10% 50% 73% 
Ловеч (44) 0% 10% 50% 85% 
Монтана (49) 0% 12% 50% 75% 
Пазарджик (79) 32% 38% 50% 90% 
Перник (86) 33% 33% 50% 92% 
Плевен (122) 11.2% 17% 60% 88% 
Пловдив (341) 40.1% 47% 60% 96% 
Разград (39) 0% 9% 50% 76% 
Русе (162) 5% 15% 50% 90% 
Силистра (42) 0% 11% 50% 76% 
Сливен (101) 0% 6% 50% 87% 
Смолян (33) 0% 13% 50% 77% 
София (1 096) 30% 45% 80% 98% 
Стара Загора (144) 8.5% 20% 60% 88% 
Добрич (100) 0% 6% 50% 81% 
Търговище (41) 0% 11% 50% 72% 
Хасково (81) 22% 33% 60% 85% 
Шумен (89) 0% 6% 50% 83% 
Ямбол (83) 13% 13% 50% 87% 
Инвестиции за 
периода в милиони 
германски марки 

 125+80 205 81+103+113 2
97 

119+120+152
3912

 
В тези градове живее половината от населението на България. Останалите населени места са 
малки градове и села в т.ч. разположени и в планински райони. 
 

                                                           
1 В хиляди жители до 01.03.2001 
2 Числата в курсив представляват очакваните инвестиции и проценти на цифровизация. 
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