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ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
Глава 19  

“ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 
Обща позиция 
Република България приема и ще внедри напълно достиженията в областта на 
Телекомуникациите и информационните технологии. 
Като работна хипотеза българското правителство приема, че България ще стане 
член на ЕС към 01.01.2007г. 
В тази област България няма да изисква изключения. 
Приемане и прилагане на правото на ЕС 
В областта на далекосъобщенията вече са разработени подходящи Секторна 
политика и правна рамка в духа на достиженията на Общността. Тази рамка все 
още не е напълно съгласувана с достиженията в този Раздел. 
Главните правни инструменти и секторни политики са: 

 “Секторна политика в далекосъобщенията на Република България”;  
 "Закон за далекосъобщенията"; 
 "Стратегия за развитието на Информационното общество в Република 
България"; 

 "Национална програма за развитието на Информационното общество в 
Република България". 

Проектозаконът за пощенски услуги и Пощенската политика са завършени и 
приемането им е планирано за 2000-та година. 
Секторните политики се преразглеждат и актуализират ежегодно, Законът за 
далекосъобщения ще се преразгледа из основи и съответно промени през 2002г. 
преди пълното либерализиране. 
Телекомуникации и информационни технологии 
Отваряне на пазарите  
Пазарът на крайни устройства, далекосъобщителни мрежи и услуги е 
либерализиран с изключение на: 

 Фиксирана обществена гласова телефонна услуга до края на 2002г.; 
 Предоставяне на линии под наем до края на 2002г.. 
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До края на 2002г. обществените далекосъобщителни оператори ще изграждат 
мрежите си като наемат преносен капацитет от БТК. 
Предоставяне на отворени мрежи (ONP) 
ONP рамковите изисквания са посочени в Закона за далекосъобщенията. Всички 
Технически базови регламенти (TBR) и Общи технически изисквания (CTR) за 
аналогови и структурирани и не структурирани цифрови наети линии от 
множеството наети линии на БТК са внедрени.  
ONP линии по наем изискванията са внедрени с изключение на разходо-
ориентираност на цените. БТК има задължение да предостави услуга на 
недискриминационна основа при спазване на предварително известни срокове, 
изисквано качество и капацитет. БТК изпълнява изискванията за предварително 
публикуван ценоразпис на множество от наети линии. Цените се регулират от 
"price cap" формула.  
ONP гласова телефония изискванията са внедрени в лицензията на БТК, в 
съответствие с нивото на цифровизация на мрежата. 
В момента в България задължението за предоставяне на "всеобщо предлагана 
услуга" (USO) е определено като "обикновена гласова телефония" по 
фиксираната мрежа. БТК има задължение да предоставя такава услуга. Преди 
пълната либерализация ще се разработи механизъм за финансиране на 
"всеобщо предлаганата услуга".  
Хармонизирани рамкови принципи за взаимно свързване са внедрени. Разходо-
ориентирано ценообразуване на взаимното свързване ще се приложи след 2003г. 
Лицензиране 
Няма ограничение за броя на издаваните лицензии, освен в случаите на 
ограничени ресурси. 
Законът за далекосъобщенията позволява процес на дерегулиране, който вече е 
в действие. 
Мобилни и спътникови комуникации 
Мобилни комуникации 
В България има два мобилни оператори - един аналогов (NMT 450i) и един GSM 
900. 
Мобилните оператори могат да се свързват директно. До 2002 г. обаче, мобилните 
оператори не могат: 

♦ да изграждат собствени предавателни съоръжения, като зависят от 
навременното предоставяне на необходимия капацитет от основния 
оператор; 

♦ да установяват директна международна свързаност. 
Честотите за DCS 1800 ще бъдат осигурени след 2004 година. 
Въвеждането на ERMES зависи от наличието на честоти в обхвата от 169.4 до 
169.8 MHz. Подобни проблеми, вързани с честотите, биха могли да станат пречка 
за въвеждането на UMTS. 
Спътникови комуникации 
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Не съществуват специални или изключителни права за предоставянето на 
спътникови услуги и съоръжения. 
Все още относително голяма част от спектъра не е определена за граждански 
нужди, което възпрепятства въвеждането на някои общо-европейски и спътникови 
услуги и мрежи. 
Защита на личните данни и неприкосновеност  
В процес на разработване е общ закон относно защитата на личната информация. 
В издадените лицензи са включени временни условия за защита на данните. 
Защита на информацията и условия за конфиденциалност са предвидени в 
Закона за далекосъобщенията. 
Правото на абонатите да не фигурират в обществените указатели и 
проследяването на злоумишлени повиквания са залегнали в “Общите условия” на 
лицензираните оператори. 
Преходни периоди 
Република България е в състояние да внедри изцяло достиженията към момента 
на приемане, при условие че се ползват преходни периоди в две области в 
далекосъобщенията: 

 Координирано въвеждане на трето поколение мобилна радиокомуникационна 
система (UMTS) (Решение 128/1999/EC) – 1 година преходен период до 
31.12.2007∗; 

 Внедряването на Директива 98/61/EC за преносимост на номерата и избор на 
оператор, осигуряващ преноса – 1 година преходен период до  31.12.2007∗. 

Пощенски услуги 
Пощенски пазар и участници на пазара 
  
Проектът на Закон за пощенските услуги е в съответствие с достиженията. 
Законът ще бъде приет през 2000г. 
На територията на страната работят един пощенски оператор, който е държавна 
собственост и няколко частни компании за куриерски услуги. 
В съответствие с проекта на Закона за пощенските услуги, предвид 
необходимостта от финансова стабилизация на основния пощенски оператор, 
временно ще бъде създаден резервиран сектор по отношение предоставянето на 
универсалната услуга. Проектозаконът предвижда пълна либерализация на 
пощенския пазар на 1 януари 2003 година. 
Лицензиране 
Проектът за закон за пощенските услуги предвижда лицензионен режим за 
пощенските оператори. 
Предоставянето на услуги в рамките на универсалната услуга ще подлежи на 
индивидуално лицензиране. Неуниверсалните пощенски услуги ще бъдат 
предоставяни след регистрация. 

                                                      
∗ Виж пояснения в Приложението 
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Институционална рамка 
Всички необходими за внедряване законодателството в областта на 
телекомуникациите и информационните технологии институции са създадени и 
ще функционират в пълно съответствие с достиженията към момента на 
приемането на България в ЕС. 
Внедряването на достиженията се осигурява от следните организационни 
структури: 

 Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) като разработващ секторни 
политики; 

 Държана комисия по далекосъобщенията (ДКД) като национален регулаторен 
орган; 

 Съвет по националния радиочестотен спектър (НСРЧС); 
 Координационен съвет по Информационното общество. 

*    * 
* 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОЯСНЕНИЯ 
1.  За координираното въвеждане на третото поколение на системата за мобилни 

и безжични комуникации (UMTS)(Решение 128/1999/ЕС) - 1 година преходен 
период до 31 декември 2007 година. 
Определянето на основни обхвати за въвеждането на UMTS (1885-2025 MHz, 
2110-2200 MHz) е в противоречие с използваните от правителството големи 
обхвати в тези честоти. Тяхното освобождаване за граждански нужди ще 
изисква значителни финансови средства за нови съобщителни системи за 
правителството. 

2.  За приложението на Директива 98/61/ЕС за преносимост на номерата и избор 
на оператор, осигуряващ преноса - 1 година преходен период до 31 декември 
2007 година. 
Изискванията за избор на оператор, осигуряващ преноса, ще бъдат приложени 
през 2003 и 2005 година Възможното незадоволително ниво на цифровизация 
на мрежата на БТК може да попречи на внедряването на преносимост на 
номерата. 
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