
Раздел 15 "Пощи и далекосъобщения " 
Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

15. ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

Съkращенuя: 

ISND Integrated Services Digital Network ( цuфроВа мрежа с uнmezpupaнe на 
ycлy2ume) 

GSM Global System for MoЬile Communications ( 2лобална система за 

мобилна kомунukацuя) 

СЕРТ Conference Europuenne des Administations et Tulucommunications 
(EBponeucka kонференцuя на noщeнckume и gалеkосъобщumелнu 

agмuнucmpaцuu) 

PSTN PuЫic Switched Telephone Network ( общесmВена koмymupyeмa 

телефонна мрежа) 

DCS 1800 (next generation digital moЬile system) - слеgВащо nokoлeнue цuфроВu 
мобuлнu снсmемu 

А. Осно6нu nokaзameлu 

Моля npegocmaBeme cлegнume осноВнu gаннu за gалеkосъобщенuяmа 
ВъВ Вашата страна. ОсВен ako не е посочено gpyzo, uзuckBam се 
gaннume kъм 1 януари 1996 2oguнa uлu nocлegнume налuчнu gаннu. 

1. Телефонни nocmoBe ( общо; на Bceku 100 :ж:umeлu; на Bceku 
100 goмakuнcmBa) 

- Телефонни nocmoBe на БТК-ЕАД kъм 01.01.1996 2. 3 030 263 бр.; 

телефонна плътност: 30,5 2лаВнu mелефоннu поста на 100 :ж:umeлu. 
- Aбoнamume на мобuлнаmа МNТ мрежа на РТК-ООД - 21 000 бр. kъм 

м.маu 1996 2. 

- Aбoнamume на мобuлнаmа GSM мрежа на ''Мобuлmел" АД - 8180 бр. 
kъм м.маu 1996 2. 

- Абонаmu на мрежата за пренасяне на gаннu на СБТК-ООД - 328 бр. 
kъм м.маu 1996 2. 

- Абонаmu на мрежата за nренасяне на gаннu на БУ ЛПАК - 169 бр. 
kъм м.маii 1996 2. 

2. Бpoii на чakaщume за mелефоннu nocmoBe, koлko Време 
среgно се чаkа за сВързВане (В gнu) 

Към 31.12.1995 2. броят на nogageнume молби u чakaщume за 
mелефоннu nocma са: 607 452, В m.ч. 331 876 за gомашнu mелефонu. 

Среgно Време за omkpuBaнe на телефонен nocm В БТК-ЕАД е 18 
месеца uлu 72 cegмuцu /504 gнu/; В мобuлнаmа мрежа на РТК-ООД - 2 
часа, а В мрежата на ''Мобuлmел'½Д, cpegнomo Време за akmuBupaнe на 
SIM kapma на абонат е 75 мuнymu. 
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3. HoBu mелефоннu nocmoBe, uз2pageнu през 1995 2.; 2оguшен 
ръст на броя на nocmoBeme В npoцeнmu; no Възможност 
2oguшнume целu u заgачu go 2003 2oguнa 

Из2раgенu ноВu mелефоннu nocma през 1995 2. 74 795 бр.; 2оguшен 
ръст на броя на nocmoBeme през 1995 2. - 2,53 %. 

Про2нозu за броя u npupъcma на mелефоннumе nocmoBe go 2000 
2oguнa: 

Гoguнu Състояние Прuръсmза Състояние нарастване 

на 01.01 2oguнama на 31.12 В% 

1996 3 030 263 107 000 3 137 263 3.53 
1997 3 137 263 143 000 3 280 263 4.56 
1998 3 280 263 143 000 3 423 263 4.36 
1999 3 423 263 104 000 3 527 263 3.04 
2000 3 527 263 104 100 3 631 363 2.95 

HapacmBaнemo на mелефоннumе nocmoBe за nepuoga 1995-2000 2. 
е 19,84%. 

4. Процент на mелефоннumе nocmoBe В 2pagckume pai1oнu, 

съnосmаВен с процента на meзti В uзBън2pagckume pauoнu 

Няма gаннu. 

5. ЦuфроВuзацuя (ВъВе:жgане на ISDN, GSM): mekyщo 

състояние u no Възможност целumе u зagaчume go 2003 
2oguнa 

Tekyщomo състояние на цuфроВuзацuяmа kъм 31.12.1995 2 . е 2,77 
%. Про2ноза kъм kрая на 1996 2oguнa - 5,46 %, а за 2000 2oguнa - 25-30 
%. 

6. Гоguшнu nосmъnленuя от отрасъла (В национална Валута; 

общо; среgно от eguн телефонен nocm) 

Общите 2oguшнume npuxogu на БТК-ЕАД през 1995 2. са 

17 007 217 х.лВ.; В m.ч. от осноВнаmа geuнocm - 16 435 761 х.лВ .. 
Посmъnленuяmа среgно от eguн телефонен nocm са 4 724 лВ. (npu 3 030 
263 бр. mелефоннu nocma). 

7. Общ размер на 2oguшнume uнBecmuцuu В общесmВенаmа 

kабелна телефонна мрежа ( от 1991 2oguнa насам). KakBa 
част от uнBecmuцuume е фuнансuрана от nечалбumе u за 
kakBa са Bзemu заеми? 
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Общ размер на uнBecmuцuume за nepuoga 1991-1995 за Bcuчku 

geuнocmu на БТК-ЕАД: 8 356 122 х.лВ. 

8. Общ размер на uнBecmuцuume през 1995 2oguнa - на 2лаВа 
от населенuеmо; среgно за Bceku н0Воuз2раgен телефонен 
nocm; В npoцeнmu от npuxogume 

Общ размер на uнBecmuцuume за 1995 2oguнa за Bcuчku geuнocmu 
на БТК-ЕАД: 3 909 871 х.лВ. ИнBecmuцuume са фuнансuранu kakmo 
слеgВа: 32,93 % от aмopmuзaцuu; 5,23 % от печалбата u 52 % от 
kpegumu. Среgно за Bceku н0Воuз2раgен nocm - 52 х. лВ. Общuяm размер 
на uнBecmuцuume npegcmaBляBa 23 % от npuxogume. 

9. Броu meлeBuзopu, cameлumнu чuнuu u kабелнu абонаmu -
общо u на Bceku 100 goмakuнcmBa 

- През 1992 2. В страната е имало 3 800 000 mелеВuзuоннu npueмнuka 
- Няма gаннu за броя на cameлumнume чuнuu 

- Броu kабелнu абонаmu - оkоло 28 000 на б от лuцензuранumе 

onepamopu. Не е получена uнформацuя от ocmaнaлume. 

10. Броu nерсоналнu koмnlompu на 100 жumeлu, kakъB процент 
от тях са сВързанu kъм gалеkосъобщumелнu мрежи? 

По gаннu от БТК-ЕАД оkоло 500 броя koмnlompu (uлu лоkалнu 
мрежи) В Бъл2арuя са сВързанu kъм gалеkосъобщumелнumе мрежи. 

11. НаmоВарВане на общесmВенumе mелефоннu централи: 

местен mpaфuk (броu раз20Ворu u nроgължumелносm В 

мuнymu), межgуселuщен телефонен mpaфuk В страната 

( същите napaмempu ), межgунароgен mpaфuk Вхоgящu 

раз20Ворu (броu раз20Ворu u/uлu nроgължumелносm В 

мuнymu), межgунароgен mpaфuk uзхоgящu раз20Ворu 
(същumе napaмempu) 

HamoBapeнocmma на общесmВенumе mелефоннu централи В Р 
Бъл2арuя . не се omчuma с nоkазаmеля "броu раз20Ворu". 

Комуmацuоннumе cucmeмu не разgеляm броя на uмnyлcume no BugoBe 
mpaфuk - селищен u межgуселuщен. 

Селuщнumе, межgуселuщнumе, межgунароgнumе u фakcuмuлнume 
съобщения с аВmомаmuчно uз2ражgане на Връзkаmа се omчumam от 

абонатния броumел на mелефоннuя nocm, kamo за основна makcoBa 
eguнuцa е npuem eguн uмnулс. 

За селищен u межgуселuщен mpaфuk no разчетен nъm се nолучаВа 
u uзnолзВа nоkазаmеля "среgен броu оmброенu makcoBu uмnулса", 
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koumo за 1995 2. за gомашен телефонен nocm е 3000 uмnулса за 2oguнa, а 
за служебен - 12700. 

ПроВеgенuяm межgунароgен mpaфuk през 1995 2. е съоmВеmно: 

uзхоgящ - 89 501 603 мuнymu, 
Вхоgящ - 91 872 123 мuнymu. 

Б. Заkоноgаmелна u uнсmumуцuонална рамkа 

1. Моля onuшeme заkоноgаmелнаmа рамkа на отрасъла, kamo 
npegcmaBume geucmByBaщomo u nog2omBянomo ноВо 

осноВно зakoнogameлcmBo u nogзakoнoBu нормаmuВнu 

akmoBe 

Понастоящем Все още geucmBa Заkонъm за съобщенuяmа, npuem 
през 1975 2. HoBume ukoнoмuчecku uзuckBaнuя, налшkuха 

uзрабоmВанеmо на gBa ноВu зakoнonpoekma, оmменящu напълно cmapuя 
Заkон за съобщенuяmа - Заkон за gалеkосъобщенuяmа u Заkон за 

noщeнckume съобщения. ОсноВнumе целu на зakoнonpoekma за 

gалеkосъобщенuяmа са: 

точно оnреgеляне на обхВаmа на gържаВно ре2улuране на 

gалеkосъобщенuяmа В страната, В cъomBemcmBue с gocmu2нamomo 

нuВо на paзBumue на naзapнume оmношенuя; 

- ясно раз2ранuчаВане на gържаВноmо ре2улuране от cmonaнckama 

geuнocm В gалеkосъобщенuяmа, koяmo е npegмem на moBa 
ре2у лuране; 

- 02ранuчаВане на обхВаmа на gържаВноmо ре2улuране, koemo е 

npegnocmaBka за съзgаВане на сВобоgен пазар на gалеkосъобщumелнu 
услу2u, kakmo u cmъnkume за nocлegBaщama лuбералuзацuя на пазара . 

С npoekma на заkон за gалеkосъобщенuя се onpegeляm осноВнumе 
npuнцunu, на koumo слеgВа ga се nogчuнu ор2анuзацuяmа u 
осъщесmВяВанеmо на gалеkосъобщенuяmа В Penyблuka Бъл2арuя, за ga 
се заgоВоляВаm нyжgume om kaчecmBeнu gалеkосъобщumелнu услу2u на 
gържаВаmа u общесmВоmо. Тезu npuнцunu са : 

1. СъзgаВане на осноВен общесmВен gалеkосъобщumелен 

оператор, на koumo се Възлага ga уnраВляВа, cmonaнucBa u разВuВа 
нацuоналнumе фukcupaнa телефонна u mеле2рафна мрежи . 

По cuлama на чл. 20 om npoekma осноВнuяm gалеkосъобщumелен 
onepamop се заgължаВа: 

- ga npegocmaBя осноВнu телефонна u mеле2рафна услу2u ( селuщнu, 
межgуселuщнu u межgунароgнu); За npegocmaBянemo на meзu услу2u 
от осноВнuя gалеkосъобщumелен оператор, с npoekma за заkон се 
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усmаноВяВа gържаВен монопол u Koмumemъm съоmВеmно npaBu 
nреgложенuя npeg Muнucmepcku съВеm за осъщесmВяВанеmо uм по 
pega на чл. 5, m. 2 от Заkона за koнцecuume. 

- ga осu2уряВа uзnълненuеmо на заgачu сВързанu с ynpaBлeнuemo, 
cu2ypнocmma u отбраната на страната; 

- ga осъщесmВяВа gалеkосъобщенuя npu ukoнoмuчecku нeuзzogнu 

услоВuя. 

2. ОсъщесmВяВанеmо на gалеkосъобщенuя се uзВършВа от 

gалеkосъобщumелнu onepamopu, Въз основа на лuцензuu, pezucmpaцuu u 
на сВобоgен режим. 

3. Планuранеmо u paзnpegeлeнuemo на paguoчecmomu u 
paguoчecmomнu ленmu за 2paжgaнcku нужgu се осъщесmВяВа от 

Koмumema. 

4. ОбщесmВенumе gалеkосъобщumелнu onepamopu се заgължаВаm 
ga npegocmaBяm gocmъn go общесmВенumе gалеkосъобщumелнu мрежи 
за Взаимно сВързВане, cnaзBauku npuнцuna на paBнonocmaBeнocm npu 
nублuчно uзBecmнu услоВuя. 

5. Заgълженuе за общесmВенumе gалеkосъобщumелнu onepamopu 
ga npegocmaBяm на nompeбumeлume на gozoBopнa основа, npu услоВuя 
на paBнonocmaBeнocm, gocmъn u nолзВане на общесmВенu 

gалеkосъобщumелнu ycлyzu npu nублuчно uзBecmнu услоВuя. 

6. Наблlоgенuе u реzулuране на ценumе на общесmВенumе 

gалеkосъобщumелнu ycлyzu om Koмumema. ПpegBugeн е особен режим 
за наблlоgенuе u ре2улuране на ценumе на ycлyzume на осноВнuя 

общесmВен gалеkосъобщumелен onepamop. 

7. ОgобряВане muna на kpaiiнume ycmpoiicmBa, nоgлежащu на 
сВързВане kъм общесmВенumе gалеkосъобщumелнu мре:ж:u. 

8. Оnреgеляне на nраВомощuяmа на сnецuалuзuран орzан за 

осъщесmВяВане на gър:ж:аВен kонmрол Върху gалеkосъобщенuяmа. 

9. ОсъщесmВяВанеmо на gалеkосъобщенuя без лuцензuя, В случаи, 
че mя е необхоguма, се санkцuонuра, kamo за moBa са npegBugeнu 

uзмененuя В Наkазаmелнuя kogekc. 

10. Реzламенmацuя на agмuнucmpamuBнo-нakaзameлнu paзnopegбu 
съобразени с npuнцunume на EBponeuckomo зakoнogameлcmBo, 
gupekmuBu u заkонu. 

HoBuяm заkон за gалеkосъобщенuяmа ще nозВолu noяBama на nо
zолям броu gалеkосъобщumелнu onepamopu u no moзu начuн ще 
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cmuмyлupa ВkлlочВанеmо на нашu u чужgесmраннu koмnaнuu В 
gалеkосъобщumелнаmа geuнocm kamo самосmояmелнu onepamopu, 
смесени npegnpuяmuя uлu съgр)'ЖНuцu В mъp20Bcku gpyжecmBa. Тозu 
режuм ще goBege go npumok на kanumaлu, npegocmaBянe на ноВu 
mexнoлo2uu, ноу-хау u ще nроgължu yckopeнomo моgернuзuране на 

meлekoмyнukaцuume В Бъл2арuя. 

ОсноВнumе целu на зakoнonpoekma за noщeнckume съобщенuя са : 

- оnреgеляне на обхВаmа на gържаВноmо ре2улuране на noщeнckume 

съобщения В страната. 

- раз2ранuчаВане на gържаВноmо ре2улuране от нenocpegcmBeнama 
cmonaнcka geuнocm В noщeнckume съобщения. 

- ре2ламенmuране на npaBama u заgълженuяmа на нацuоналнuя 

noщeнcku оператор, с 02леg нe20Bume соцuалнu фунkцuu u cmamyma 
му на mъp20Bcko gpyжecmBo. 

В зakoнonpoekma за noщeнckume съобщения са зале2налu 

npuнцunu, Въз основа на koumo ор2анuзацuяmа на noщeнckume 

съобщения ще goBege go заgоВоляВане nompeбнocmume на общесmВоmо 
от kaчecmBeнu noщeнcku услу2u. Тезu npuнцunu са: 

1. СъзgаВане със заkона на нацuоН:ален noщeнcku оператор -
mъp20Bcko gpyжecmBo, на koi:imo се Възлаzа ga уnраВляВа, cmonaнucBa u 
разВuВа нацuоналнаmа nощенсkа мрежа u се заgължаВа Въз основа на 
заkона ga npegocmaBя унuВерсалнu noщeнcku ycлyzu. Ycлyzume go 
1/eguн/ k2. се заnазВаm kamo uзkлlочumелно npaBo, kamo е npegBugeнa 
Възможност Muнucmepcku съВеm ga променя kpumepuume на запазения 
nepuмemъp за нацuоналнuя noщeнcku оператор. 

2. СъзgаВане на munoB лuцензuонен режим от 1 /eguн/ kz. go 2 
/gBa/ kz. за nucмoBнume npamku, от 1 kz. go 15 kz. за Въmрешнu koлemнu 
npamku u от 1 kz. go 31,5 kz. за межgунароgнu koлemнu npamku m.e. 
лuцензuране на Всяkо лuце, koemo оm20Варя на npegBugeнume В 

munoBama лuцензuя услоВuя. 

3. ПpegBugeн е сnецuфuчен механизъм за ценообразуВане от 

noщeнckume onepamopu. Ценumе на ycлyzume, koumo npegcmaBляBam 
uзkлloчumeлнomo npaBo на нацuоналнuя noщeнcku оператор, се 

onpegeляm от Muнucmepcku съВеm. В случаи, че те не nokpuBam 
paзxogume за meзu ycлyzu, paзлukama се осu2уряВа от gържаВнuя 

бlogжem. Лuцензuранumе onepamopu не мо2аm ga npegлa2am услу2u на 
ценu no-нucku от meзu на "Бълzарсku noщu", В cъomBemcmBue с 

uнmepecume на gържаВаmа u общесmВоmо. 
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4. ПpegBugeн е режим на 02ранuчена om20Bopнocm на 
нацuоналнuя noщeнcku onepamop, с цел ga бъgаm запазени негоВumе 
uнmepecu. 

5. Със заkона са ВъВеgенu забрани за nосmаВяне на onpegeлeнu 
ВещесшВа u npegмemu В noщeнcku npamku. 

6. Оnреgеляне nраВомощuяmа на сnецuалuзuран орzан за 

осъщесmВяВане на gържаВен kонmрол Върху noщeнckume съобщения. 

7. Санkцuонuра се осъщесmВяВанеmо на nощенсkа geiiнocm без 
лuцензuя. 

8. ПpegBugeнu са agмuнucmpamuBнo - наkазаmелнu paзnopegбu, 

съобразени с gei.icmBaщomo В страната зakoнogameлcmBo. 

HoBuяm заkон за noщeнckume съобщения оmразяВа ocoбeнocmume 

на emana на paзBumue, на koi.imo В момента се намира страната u 
същеВременно omчuma nepcnekmuBume за noщeнckume съобщещ.1я В 
eBponei.icku u межgунароgен план. Чрез съчеmаВанеmо на бlоg:жеmно

ре2улацuоннuя u пазарния мemog на уnраВленuе през npexogнuя nepuog 
на paзBumue се цели постепенно nремuнаВане kъм пазарна u 
kонkуренmносnособна ukoнoмuka. Зakoнonpoekmъm е насочен kъм 
осu2уряВане на mpauнo paзBumue на noщeнckume съобщения, kamo за 
нацuоналнuя noщeнcku оператор се оnреgеля uзkлlочumелно npaBo за 
npegocmaBянe на onpegeлeнu усл y2u npu услоВuя, zapaнmupaщu 

cmaбuлuзupaнemo му на nощенсkuя пазар u същеВременно се съзgаВаm 
услоВuя за nоощряВане на kонkуренцuяmа. 

Тъu kamo npueмaнemo на meзu зakoнonpoekmu се забаВu ВъВ 

Времето, бяха npuemu peguцa nogзakoнoBu нармаmuВнu akmoBe, чрез 
koumo ga се om20Bopu на nompeбнocmma от ноВа нормаmuВна база. С 
ПосmаноВленuе No. 114 на Muнucmepckuя съВеm от 1991 2 . (изменяно u 
gоnълВано нekoлkokpamнo) бяха ре2ламенmuранu фyнkцuume на 

Koмumema no noщu u gалеkосъобщенuя. С ПМС No. 178 от 1993 2 . за 

оgобряВане на mapuфa за makcume, събuранu от КПД no Заkона за 
gържаВнumе makcu, бе попълнена u maзu празнота В npaBнama 

ре2ламенmацuя. С ПМС No. 60 от 1990 2. за Me:жgyBegoмcmBeнama 

koмucuя no paguoчecmomume бяха ре2ламенmuранu проблеми относно 
разnреgелянеmо на paguoчecmomu В Р Бъл2арuя. С ПМС No. 202 от 1992 
2. бяха съзgаgенu ДържаВнаmа uнcnekцuя по съобщенuяmа (ДИС) u 
Информацuонно-uзgаmелсkuя център "Импулс" . 

Бяха npuemu u няkоu BegoмcmBeнu нареgбu (без ga се отменя 
заkона u на осноВанuе на mekcmoBe om не20 ). Taka с Нареgба No.10 за 
pega, no koiimo КПД uзgaBa лuцензuu за gалеkосъобщumелна geiiнocm 
( обн. 1994 2. u изменена u gоnълнена през 1996 2. слеg Влизане В сила на 
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Заkона за koнцecuume) бяха ре2ламенmuранu услоВuяmа u pegъm, ·no 
koumo КПД uзgaBa лuцензuu на gалеkосъобщumелнu onepamopu за 

осъщесmВяВане на gалеkосъобщumелна geuнocm. Нареgба No.7 на КПД 
за оgобряВане на muna на kpauнu ycmpoucmBa за gалеkосъобщенuя от 
1994 2. изцяло лuбералuзuра nазара на kpauнu ycmpoucmBa, karno КПД 
оnреgеля rnexнuчeckurne uзuckBaнuя kъм тях u оgобряВа техния mun. 
Пpuernu бяха u Нареgба No.14 за сВързВане на kpauнu ycmpoucrnBa kъм 
общесmВенumе gалеkосъобщumелнu мрежи (om 1994 2.). Проgължuха ga 
geucrnByBarn u peguцa gpy2u нареgбu karno Нареgба NЗ за mелефоннumе 
u фakcuмuлнume услу2u, Нареgба No.4 за noщeнckume съобщения, 

Нареgба No.5 за mеле2рафнumе съобщения, Нареgба за 

paguoлloбumeлckarna geuнocm (npegcmou nреурежgане на maзu маmерuя 
с ноВа нареgба ), Нареgба за aбoнamume на мрежата за npegaBaнe на 
gаннu "БУ ЛПАК" u gp. 

ОсВен rneзu BegoмcrnBeнu нареgбu, kourno ре2ламенmuраm 

uзВършВанеmо на orngeлнu BugoBe geuнocmu u услу2u, КПД е npueл u 
nogзakoнoBu нормаmuВнu akrnoBe, ре2ламенmuращu работата на 

orngeлнu не20Вu crnpykrnypнu зВена - наnр. ПраВuлнuk за работата на 
ДИС, kakmo u нареgбu осu2уряВащu нормалното фунkцuонuране на 
КПД. 

Пpegcmou uзgaBaнeriю на ноВа Нареgба за защumа на gaннume u 
оnазВане rnauнarna В gалеkосъобщенuяmа, Нареgба за 

eлekrnpoмa2нurnнarna съВмесmuмосm, Нареgба за npegocrnaBянe на 

усл y2u с gобаВена crnouнocrn, Нареgба за жичната paguoфukaцuя ( с 
koяrno ще се оmменu се2а geucrnBaщama u kpauнo остаряла Нареgба 
No.8 за абонамент на paguoycmpoucmBa, mелеВuзuоннu ycmpoucrnBa u 
усuлВаmелнu ycmpoucmBa), Нареgба за paguoлloбumeлckarna служба u 
gp. 

2. Моля oxapakrnepuзupaume се2ашнаmа u nланuранаmа ноВа 
uнсmumуцuонална рамkа на отрасъла, kamo споменете 

npaBurneлcrnBeнume ор2анu, ролята на nарламенmа u на 

cъomBemнurne nарламенmарнu koмucuu, kakrno u ролята на 
npegcmaBurneлнume ор2анuзацuu на yчacmнuцume om 
общесmВенuя u часmнuя cekmop nлloc meзu на 

nompeбumeлume. 

Koмumemъm no noщu u gалеkосъобщенuя е ор2ан на 
Muнucmepckuя съВеm, осъщесmВяВащ gържаВнаmа noлumuka В 

обласmmа на съобщенuяmа. Ролята на nарламенmа за отрасъла 
npouзmuчa осноВно om нe20Bume зakoнomBopчecku фунkцuu, kamo 
nонасmоящем geucmBa Парламентарна koмucuя за paguo u mелеВuзuя . 

Към КПД са uз2pageнu КонсулmаmuВен съВеm no gалеkосъобщенuя u 
КонсулmаmuВен съВеm no noщeнcku съобщения kamo npegcmaBumeлнu 
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ор2анuзацuu на yчacmнuцume om общесmВенuя u часmнuя cekmop tI на 

nompeбumeлume. 

3. Kou са зakoнogameлнume u нормаmuВнu 
осu2уряВащu kopekmнocm на cmonaнckama 

отрасъла u защumа на nompeбumeлume? 

paзnopegбu, 

geuнocm В 

Важна фунlщuя на КПД, ре2ламенmuрана В ПМС No.114, е 
зaщumama на uнmepecume на nompeбumeлume. В uзnълненuе на maзu 

сВоя фунkцuя КПД разполага с разнообразен anapam om nраВомощuя, · 
koumo uзnолзВа - kamo оnреgеля наnрuмер заgължumелнu uзuckBaнuя 
kъм kaчecmBomo на ycлy2ume u eфukacнocmma на обслужВанеmо, 

koнmpoлupa uзnълненuеmо на услоВuяmа, npegBugeнu В лuцензuumе за 

защumа на uнmepecume на nompeбumeлume u np. Към съзgаВане на 
услоВuя за kopekmнocm на cmonaнckama geiiнocm В отрасъла е насочена 

цялостната geiiнocm на КПД, koiimo разрабоmВа noлumukama за 

paзBumue на съобщенuяmа u уnраВляВа механuзмumе за nроВежgане на 
maзu noлumuka. HopмamuBнu akmoBe, общо ре2ламенmuращu maзu 
маmерuя, koumo се nолзВаm om КПД В geuнocmma му no осu2уряВане 
kopekmнocm на cmonaнckama geiiнocm u защumа uнmepecume на 

nompeбumeлume, са Заkонъm за ценumе u Заkонъm за защumа на 

kонkуренцuяmа. 

4. Кои са нopмamuBнume uнcmpyмeнmu u npoцegypu, npuлa2aнu 
В отрасъла за защumа на uнформацuяmа u оnазВане на 
maiiнama? 

Зaщumama на uнформацuяmа u оnазВанеmо на mauнama на 

съобщенuяmа са 2apaнmupaнu om Koнcmumyцuяma. Тъu kamo gockopo 
npaBomo на защumа на uнформацuяmа не намираше отражение u 
съоmВеmна санkцuя В kakъBmo u ga било нормаmuВен akm, през 1991 2. 

се npucmъnu kъм uз2оmВяне на npoekm за Заkон за uнформацuяmа. 
ПреgВuжgаше се moBa ga бъgе koguфukaцuoнeн заkон, чрез koiimo ga се 
nocmaBяm ocнoBume на еgно еguнно u сmабuлно зakoнogameлcmBo В 
областта на uнформацuоннumе оmношенuя. ЗаmоВа Заkонъm за 

uнформацuяmа бе замислен u разработен kamo наu-общ заkон, koiimo 
no-нamamъk kamo нормаmuВна основа ga бъgе gopaзBum u обо2аmен с 
peguцa сnецuалнu заkонu, _урежgащu сnецuефuчнu отношения В 

разлuчнumе сфери на общесmВенuя жuBom на cmpaнama. Слеg 

uз2оmВянеmо на npoekma, mo получи нaii-Bucoka оценkа om 
npegcmaBumeлume - ekcnepmu на СъВеmа на EBpona, с koumo през 1992 
2. бе ор2анuзuрано съВмесmно обсъжgане. За съжаление, Внасянето на 

зakoнonpoekma В Hapogнomo събрание се забаВu. Ре2ламенmацuяmа на 

npaBomo на зaщumama на uнформацuяmа u оnазВане на maiiнama на 
съобщенuяmа засе2а същесmВуВа само В ompacлoBume нормаmuВнu 

akmoBe. Съгласно чл.4 om Заkона за съобщенuяmа КПД Взема 

нeoбxoguмume мepku u упражнява kонmрол за осu2уряВане 

нenpukocнoBeнocmma u maiiнama на kopecnoнgeнцuяma, на 
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mелефоннumе раз20Ворu u на gалеkосъобщенuяmа. Анало2uчен пiekcm е 
npegBugeн u В npoekmoзakoнa за gалеkосъобщенuяmа. Пopagu 
нeoбxoguмocmma om цялостна ре2ламенmацuя на maзu маmерuя В 

областта на gалеkосъобщенuяmа, В Koмumema бе uз2оmВен npoekm на 
Нареgба за оnазВане mauнama на gалеkосъобщенuяmа u за защumа на 
лuчнumе gаннu В областта на gалеkосъобщumелнumе услу2u. Пpoekmъm 
е изцяло съобразен с Преnоръkа N R(95) 4 на Koмumema на 
мuнucmpume на СъВеmа на EBpona за защumа на лuчнumе gаннu В 
областта на gалеkосъобщumелнumе услу2u. 

5. КаkъВ е механuзмъm за gаВане на оgобренuя за 

uзnолзВанumе u npegлa2aнu BugoBe gалеkосъобщumелнu 

съоръжения, kakmo u на gpy2u разрешения? До kakBa cmeneн 
се npuлa2a "ноВuяm nogxog" на EBponeuckuя съlоз за 

mexнuчecka хармонuзацuя u cmaнgapmuзaцuя? 

Съ2ласно Нареgба No.7 на :КПД за оgобряВане на muna на kpauнu 
ycmpoucmBa за gалеkосъобщенuя от 1994 2 . КПД е gържаВнuяm ор2ан, 

koumo оgобряВа muna на kpauнume ycmpoucmBa u uзgaBa cъomBemнume 
ygocmoBepeнuя. Hapegбama npegBuжga ygocmoBepeнuя за оgобренuе на 

muna ga се uзgaBam само ako kpauнume ycmpoucmBa om20Bapяm на 
onpegeлeнume от КПД бъл2арсku, ре2uоналнu u межgунароgнu 

cmaнgapmu uлu нopмamuBнo-mexнuчecku gokyмeнmu. Като npuлшkeнue 

kъм Hapegбama е уmВърgенuя от Преgсеgаmеля на КПД Cnucъk на 

nogлeжaщume на оgобряВане на muna kpauнu ycmpoucmBa. 

КПД е член на EBponeuckuя uнcmumym за cmaнgapmuзaцuя В 

gалеkосъобщенuяmа (European Telecommunications Standards Institute -
ETSI), kakmo u на Koмumema за nрuла2ане на mexнuчeckume paзnopegбu 
(Technical Regulations Application Committee - TRAC), съзgаgен ВъВ 

Връзkа с nрuла2ане на ДupekmuBa 91/263/ЕЕС от 29 anpuл 1991 2 . 

относно сблuжаВанеmо на зakoнogameлcmBama на cmpaнume-члeнku no 
отношение на gалеkосъобщumелнumе kpauнu ycmpoucmBa, 
Вkлlочumелно u Взаuмноmо nрuзнаВане на тяхното cъomBemcmBue 

ТоВа nозВоляВа mexнuчeckume uзuckBaнuя за оgобряВане на muna 
на kpauнu gалеkосъобщumелнu ycmpoucmBa, kakmo u за 

заgължumелнumе xapakmepucmuku на нaemu лuнuu, ga се ВъВежgаm от 
КПД на базата на oбщoeBponeucku gokyмeнmu - общu mexнuчecku 

paзnopegбu (CТRs - Common Technical Regulations), kakmo u на 

npegшecmByBaщume 2u eBponeucku mелеkомунukацuоннu cmaнgapmu 

(NETs). Ko2amo ocoбeнocmume на нацuоналнаmа gалеkосъобщumелна 
мрежа нала2аm, meзu uзuckBaнuя се осноВаВаm u на нацuоналнu 

cmaнgapmu, kamo В gyxa на "ноВuя nogxog" КПД се cmpeмu ga uзВлече 
от тях "същесmВенumе uзuckBaнuя", geфuнupaнu В Чл. 4 на ДupekmuBa 
91/263/ЕЕС. 
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6. KakBu са механuзмumе за kонmрол на пазара u за 

разрешаване на Възнukналumе cnopoBe В moBa оmношенuе? 

КПД koнmpoлupa пазара на gалеkосъобщumелнu услу2u чрез 

разлuчнu механuзмu. На nърВо място, kamo ре2ламенmuра pega u 
услоВuяmа по npegocmaBянe на meзu ycлyzu. Чрез ДържаВнаmа 
uнcnekцuя no съобщенията КПД cлegu и koнmpoлupa пазара на 

gалеkосъобщumелнu ycлyzu. Важен механuзъм за kонmрол са u 
uзgaBaнume от . неzо лuцензuu. Ценumе на ycлy2ume на 

gалеkосъобщumелнumе onepamopu се съ2ласуВаm с КПД. С 

nремахВанеmо на gържаВнuя монопол Върху gалеkосъобщенuяmа се 

nocmu2a лuбералuзацuя на пазара на gалеkосъобщumелнu услу2u, kamo В 
същото Време чрез механuзмumе, koumo gaBa лuцензuоннuя режим, 
moзu пазар се koнmpoлupa от КПД. Пазарът на kpauнu ycmpoucmBa 
също е лuбералuзuран npu geucmBuemo на Нареgба No.7 на КПД от 
1993 2. за оgобряВане на muna на kpauнume ycmpoucmBa за 

gалеkосъобщенuя. Тъu kamo наnослеgъk бълzарсkuяm пазар буkВално бе 
наВознен с kpauнu ycmpoucmBa от наu-разлuчен npouзxog, maзu нареgба 
съзmаgе сmабuлен механuзъм за kонmрол наg пазара u за нegonyckaнe за 
ВkлlочВане kъм мрежumе на неоgобренu kpauнu ycmpoucmBa 

Прu cnopoBe лuцензuранumе onepamopu се обръщат kъм КПД, 
kamo no moзu начuн КПД осъщесmВяВа 1,(онmрол u u2pae ролята на 
арбumър по спора. ОсВен moBa nopagu agмuнucmpamuBнonpaBнuя 

xapakmep на uзgaBaнume от КПД лuцензuu, Koмumemъm uма шupoku 
nраВомощuя npu решаВанеmо на makuBa cnopoBe. 

Прu ВъзнukВане на cnopoBe относно нелоялна kонkуренцuя 

успешно може ga се nолзуВа u механuзмъm, съзgаgен със Заkона за 
защumа на kонkуренцuяmа. 

7. В kou cъomBemнu ме:ж:gунароgнu ор2анuзацuu · членуВа 

Вашата страна? 

КПД учасmВуВа В geuнocmma на Межgунароgнuя съlоз no 
gалеkосъобщенuя (ITU) kamo npegcmaBumeл на Р. Бъл2арuя В областта 
на gалеkосъобщенuяmа, а също u kamo член на СъВеmа на Съlоза. 

КПД е npegcmaBumeл на Р.Бълzарuя ВъВ Всемuрнuя noщeнcku 
съlоз (UPU), а om 1994 2. е член на AgмuнucmpamuBнuя съВеm на UPU. 

В ролята cu на ре2улаmорен орzан КПД учасmВуВа В geuнocmma 
на cлegнume eBponeucku ор2анuзацuu, koumo uмam оmношенuе kъм 
ре2улuранеmо В обласmmа на gалеkосъобщенuяmа u noщeнckume 
съобщения: 

- EBponeiicka kонференцuя на noщeнckume u gалеkосъобщumелнu 
agмuнucmpaцuu (СЕРТ) с нeuнume ор2анu: ЕСГRА (EBponeiicku 
koмumem по pezyлamopнu Bъnpocu В gалеkосъобщенuяmа), ERC 
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(EBponeucku koмumem no paguokoмyнukaцuu) u CERP (EBponeucku 
koмumem за nощенсkо ре2ламенmuране) 

- EBponeuckuя uнcmumym за cmaнgapmuзaцuя В gалеkосъобщенuяmа -
ETSI 

- Koмumema no nрuложенuе на gалеkосъобщumелнumе paзnopegбu -
TRAC. 

Бъл2арuя е член на СЕРТ om 1992 2. 

Om страна на КПД са nognucaнu Меморанgумumе за съ2ласuе 
межgу членоВеmе на ЕСТRА за съзgаВане на EBponeucku 
mелеkомунukацuонен офuс (ЕТО) u межgу членоВеmе на ERC за 
съзgаВане на EBponeucku paguo-koмyнukaцuoнeн офuс (ERO). 

КПД е член на ETSI от 2.04.1992 2. u uзnълняВа ролята на 
Нацuонална сmанgарmuзацuонна ор2анuзацuя (NSO) за ETSI за 

Бъл2арuя. От mo2aBa цялата сmанgарmuзацuонна geiiнocm В страната 
В областта на gалеkосъобщенuяmа е съ2ласуВана с npo2paмama на 

ETSI. ВъВеgенu са няkоu от EBponeuckume cmaнgapmu NET, а В 

момента се nog2omBя ВъВежgанеmо на npuemume om TRAC Общu 
mexнuчecku paзnopegбu (TBRs ). 

КПД учасmВуВа u В работата на · cmpykmypu на СъВеmа на 
EBpona - kamo нацuонален koopguнamop на yчacmuemo на Р Бъл2арuя В 
paбomнume 2pynu u koмucuu на YnpaBumeлнuя koмumem no 
мacмeguume. 

Бъл2арсkа mелеkомунukацuонна kомnанuя - ЕАД, осноВнuяm 

gалеkосъобщumелен оператор, е член на ETNO (Асоцuацuя на 

eBponeiickume gалеkосъобщumелнu onepamopu) u на ETIS (Фонgацuя за 
eBponeiicku gалеkосъобщumелнu uнформацuоннu услу2u). 

Бъл2арсku noщu - ЕООД, kamo национален noщeнcku оператор, 
npegcmaBляBa страната В СъВеmа no nощенсkа ekcnлoamaцuя kъм UPU 
u В EBponeuckama ор2анuзацuя на нацuоналнumе noщeнcku onepamopu 
(POSTEUROP) - ор2ан на СЕРТ. 

Бъл2арuя е член u на межgунароgнumе cnъmнukoBu ор2анuзацuu 
INMARSA Т, INТELSA Т, EUTELSA Т u ИНТЕРСПУТНИК. 

В. Офuцuална noлumuka u нормаmu6на рамkа 

1. Моля oxapakmepuзupaume noлumukama на Вашата страна В 
gалеkосъобщенuяmа. 

Пoлumukama на Бъл2арuя В областта на gалеkосъобщенuяmа е 

насочена kъм makoBa paзBumue на cekmopa В услоВuяmа на npexog kъм 
пазарна ukoнoмuka, чрез koemo ga стане Възможно npegocmaBянe на 
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мно2006разнu u eфukacнu Вътрешни u межgунароgнu 
gалеkосъобщumелнu услу2u на gocmъnнu цени за цялото общесmВо. 

ТоВа може ga бъgе nocmu2нamo чрез успешно nроВежgане на 
заnочналаmа nрез 1992 2. реформа В gалеkосъобщенuяmа, koяmo uма 

същите целu u слеgВа същите общu заkономерносmu на реформите В 
цяла Заnаgна EBpona. 

Пoлumukama на Бъл2арuя В областта на gалеkосъобщенuяmа е 
насочена kъм: 

- съзgаВане на ноВо зakoнogameлcmBo, koemo go 20102. ga бъgе напълно 
хармонuзuрано с moBa на ЕС; 

- nocmeneннo nремuнаВане kъм nазарнu npuнцunu; 

- uнme2pupaнe В eBponeuckume cmpykmypu u оmВаряне на 
gалеkосъобщumелнuя nазар за kонkуренцuя, В cъomBemcmBue с 
ДupekmuBume за gалеkосъобщенuя на EBponeuckuя Съlоз; 

- nроВежgане лuбералuзацuя на cekmopa чрез nocmeneннa 

gемоноnолuзацuя u npuBamuзaцuя, kamo се uма npegBug общата 
noлumuka на ЕС В областта на gалеkосъобщенuяmа, но В cpokoBe u 
обхВаm, реално npuлoжuмu за страната; 

- mехноло2uчно обноВленuе (цuфроВuзацuя) на същесmВуВащаmа 

телефонна (фukcupaнa) мрежа. 

2. КаkъВ е cpokъm за сблюkаВане на зakoнogameлcmBomo с 

обобщения Воgещ onum, npegcmaBeн В Бялата kнu2a? 

В maблuцume kъм Cmpame2uяma за nрuсъеguняВане kъм ЕС са 

nосоченu koнkpemнume cpokoBe за ВъВежgане на Всяkа gupekmuBa, 
имаща отношение kъм gалеkосъобщенuяmа. 

3. KakBa е cmpame2uяma u kakBu са cpokoBeme за 

лuбералuзацuя u npuBamuзaцuя В отрасъла? 

3.1. Cmpame2uяma no отношение · на лuбералuзацuяmа на 

gалеkосъобщumелнumе услу2u npegBuжga заnазВане на монопола Върху 

gалеkосъобщumелнаmа uнфpacmpykmypa (БТК) наu-малkо go 2000 2., 

kakmo u за монопола Върху mелефоннumе u mеле2рафнu услу2u, 
npegocmaBянu no фukcupaнama мрежа - наu-малkо go 2000 2. 

3.2. Лuбералuзацuяmа на нoBume gалеkосъобщumелнu услу2u се 

npoBeжga В cъomBemcmBue с nocmaнoBkume на ДupekmuBume, 

Peзoлloцuume u gpy2u gokyмeнmu на Koмucuяma на ЕС, kamo се uмam 
npegBug peaлнocmume за страната. Тя се осъщесmВяВа kakmo слеgВа: 

а) go момента са лuбералuзuранu -
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- мобuлнu (анало20Ва NMT-450 u цuфроВа GSM-900) мрежи u услу2u; 
- neugжuн2 мрежи u услу2u ( 3 нацuоналнu u 10 ре2uоналнu); 
- мрежи за npegaBaнe на gаннu ( 2 onepamopa - БТК u СБТК); 
- kа6елнu mелеВuзuоннu мрежи (104ре2uоналнu ), В nog2om0Bka за 

лuцензuране са още 22 kа6елнu mелеВuзuоннu мрежи; 
- часmнu УКВ-раguо (47) u mелеВuзuоннu (13) месmнu cmaнцuu, В 

nog2om0Bka за лuцензuране са още 25 paguo u 2 mелеВuзuоннu месmнu 
cmaнцuu; 

- общесmВенu телефони (3 оператора). 

6) npegcmou лu6ералuзацuя на: 

- сателитни, В m.ч. VSAT мрежи u услу2u - go 19982. 
- наземни аеро-gалеkосъо6щumелнu (ТFГS) u paguo mpaнcnopmнu 

mелемаmuчнu (RТТ) cucmeмu - 19982. 

3.3. ПрuВаmuзацuя: 

Взето е решение на ПpaBumeлcmBomo за npuBamuзaцuя на 

осноВнuя о6щесmВен gалеkосъо6щumелен оператор БТК-ЕАД, kamo 
nрез 1996 2. заnочВа nog2om0Bkama на нeo6xoguмume npaBнu u 
фuнансоВu аналuзu, kakmo u на нeo6xoguмume gokyмeнmu за cgeлkama 

u npoцegypume, сВързанu с нея. 

Пog2omBeнu са gokyмeнmume за npuBamuзaцuя на npegnpuяmuя В 
cucmeмama на КПД ( строително - монmюkнu ор2анuзацuu ), koumo 
нямат npяko отношение kъм npegocmaBянemo на gалеkосъобumелнu 

услуги. 

4. На kakъB eman се намира nонасmоящем лu6ералuзацuяmа на 
отрасъла? Моля npegocmaBeme uнформацuя за: 

а) uнфpacmpykmypama, В moBa чuсло за 

"aлmepнamuBнama" uнфpacmpykmypa 

6) uзnолзВанеmо на kа6елна mелеВuзuя за 

gалеkосъобщенuя 

В) запазени услу2u, лuбералuзuранu услу2u 

Процесът на лuбералuзацuя се pъkoBogu om Заkона за 

koнцecuume (ДВ 92/1995 2.) u ре2улаmорнаmа рамkа на 

akmyaлuзupaнama Hapeg6a No.10 (ДВ 28/2 anpuл 1996 2.). Hapeg6ama 
оmразяВа осноВнumе моменти на npoekmo-зakoнa за gалеkосъо6щенuя. 

Съгласно npuemume nocmaнoBku, се npuлa2a лuцензuонен режим. 

а) AлmepнamuBнume uнфpacmpykmypu (kopnopamuBнu мрежи u 
мрежи на заmВорена 2pyna nompe6umeлu, назоВанu общо В Проеkmо
заkона за gалеkосъобщенuя u Нареgба No.10 - часmнu мрежи), me не 
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nogлeжam на лuцензuране, ak6 са сnазенu услоВuяmа на чл.6 от Нареgба 
No.10. ВъВ Bcuчku осmаналu случаи В m.ч. u В услоВuяmа на чл.7(2) - тези 
мрежи nogлeжam на лuцензuране (но още няма разрабоmkа на 

нeoбxoguмume pezyлamopнu gokyмeнmu). 

6) Onepamopume на kабелна mелеВuзuя нямат npaBo засеzа ga 
npegocmaBяm 2лас0Ва mелефонuя. Обсыkgа се Въnроса за pezyлupaнomo 

npegocmaBянe на gpyzu gалеkосъобщumелнu ycлyzu, особено тези 

сВързанu с uнформацuоннumе u мyлmuмeguuнu nрuложенuя. 

В) РезерВuранu са само телефонната u mелеzрафна услу2u, 

npegocmaBянu no фukcupaнama телефонна u mелеzрафна мрежа на БТК 
( m. 3.1 на uзgageнama лuцензuя на БТК, 1993 2. ). 

В момента се съ2ласуВаm нopмamuBнume gokyмeнmu за 

npegocmaBянe на ycлyzu с gобаВена cmouнocm, за koumo се npegBшkga 
ре2uсmрацuонен режим. 

5. KakBo е nоложенuеmо u kakBa е noлumukama no отношение 
на заgълженuяmа за npegлazaнe на унuВерсалнu усл y2u? 

Пpuema е noлumukama на ЕС относно заgълженuяmа no 
nреgла2ане на унuВерсалнu услу2u. В paмkume на същесmВуВащumе 

mexнuчecku u фuнансоВu Възможносmu, БТК kamo осноВен 

gалеkосъобщumелен onepamop, uма moBa заgълженuе (m.6 на 

uзgageнama лuцензuя u чл.162 (3), чл. 163 u чл.164 на ymBъpgeнume с 
ПМС 18/31.01.1996 2. mapuфu на БТК). Пoлumukama на заgълженuяmа 

no nреgла2ане на унuВерсалнu услу2u nogлeжu на nо-наmаmъшно 

усъВършенсmВуВане В gyxa на npuнuцuume u nocmaнoBkume на 

Резолlоцuяmа на Koмucuяma на ЕС (94/12/ЕС), kakmo u Резолlоцuяmа на 
EBponeuckuя парламент (АЗ - 0317/94; OJ С48/8, 16.02.1994 2.) 

6. Моля onuшeme koмnemeнцuume, cmpykmypama u cmeneнma 
на незаВuсuмосm на ре2улаmорнuя лuцензuращ ор2ан В 
сферата на gалеkосъобщенuяmа. 

В cъomBemcmBue с чл.1, ал.1 на ПМС 114 / 19.06.1991 2. (ДВ бр. 51 
от 1991 2., gon. бр.13/1992 -2. u uзм. бp.39/19922.) - Koмumemъm no noщu u 
gалеkосъобщенuя е орzан на МС за nроВежgане на gържаВнаmа 

noлumuka u фyнkцuume no реzулuране В областта на noщume u 
gалеkосъобщенuяmа. 

Koмnemeнцuume на КПД kamo ре2улuращ ор2ан са onpegeлeнu В 

чл.3 на nрuлож.1 kъм чл.1, ал.1 на ПМС 114. 

7. Kak се uзВършВа paзnpegeлeнuemo на чecmomume u 
нoмepama/kogoBeme? Моля уточнете yчacmuemo 
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съоmВеmно на EBponeuckama kонференцuя на noщeнckume u 
gалеkосъобщumелнu agмuнucmpaцuu u Межgунароgнuя съlоз 
за gалеkосъобщенuя. 

а) Разnреgеленuе на чecmomume 

Paзnpegeлeнuemo на чecmomume се uзВършВа съгласно чл.37 от 

Заkона за съобщенията. MeжgyBegoмcmBeнama koмucuя no 
paguoчecmomu (МКРЧ), no nреgложенuе на КПД, оnреgеля чecmomнu 
ленmu за 2paжgaнcku нужgu. В тези ленти КПД uзВършВа честотно 

планиране u межgунароgно съ2ласуВане, на чacmu от честотните 

ленmu, no uckaнe за nолзВане от фuзuчecku u lopuguчecku лuца. Слеg 
nоложumелен резултат от межgунароgноmо съ2ласуВане КПД gaBa за 
съ2ласуВане със зauнmepecoBaнume BegoмcmBa nреgложенuе В МКРЧ за 
onpegeлeнama чесmоmна лента за gageнo фuзuчесkо uлu lopuguчecko 

лuце. Тазu честотна лента, слеg kamo се uзВършu съ2ласуВанеmо В 
МКРЧ, се npegocmaBя с разрешително на КПД за uзgаВане на лuцензuя 

за gageнo фuзuчесkо uлu lopuguчecko лuце. МКРЧ може ga npegocmaBu 
честотни ленти на КПД , без ga е уnоменаmо за koe фuзuчесkо uлu 
lopuguчecko лuце cmaBa Въпрос, ako КПД npoBeжga koнkypc uлu mър2 за 
uзgаВане на лuцензuя за nолзВанеmо на meзu чecmomнu ленmu. 

б) Разnреgеленuе на нoмepama/k()go6eme 

Нацuоналнuяm номерацuонен план е разрабоmВан om Научно
uзслеgоВаmелсkuя uнcmumym no съобщенuяmа (НИИС). Бъл2арсkаmа 
agмuнucmpaцuя Buнa2u е слеguла npenopъkume на ССIТТ no Bъnpocume 
на номерацията В m.ч. u Е.164. 

Paзnpegeлeнuemo на нацuоналнumе межgуселuщнu kogoBe (NDC), 
kakmo u kogoBeme за gocmъn за ноВu услу2u, се uзВършВа В 

cъomBemcmBue с nроучВанuяmа на НИИС, kamo nреgложенuяmа се 

ymBъpжgaBam от КПД. 

В услоВuяmа на nроВе:жgане на cлegBaщume emanu на 

cmpykmypнama реформа В gалеkосъобщенuяmа, КПД uма npegBug, че 
номерацията е kлlочоВ механизъм за nроВежgане noлumukama за 

лuбералuзацuя на gалеkосъобщumелнuя cekmop u npouзmuчaщume от 
moBa geucmBuя. ПpegBuжga се от kрая на 19962. ga започне nog2om0Bka 
за разрабоmВане на ноВ akmyaлuзupaн номерацuонен nлан на страната, 

omчumaщ meнgeнцuume за лuбералuзацuя на gалеkосъобщumелнаmа 

uнфpacmpykmypa В koнmekcma на cъomBemнume ДupekmuBu на 

Koмucuяma на ЕС, kakmo u npenopъkume на ECTRA ( РТ - N) u 
cmaнoBuщama на EBponeuckuя форум no номериране, за ga стане 

Възможно бързото ВъВе:жgане на naн-eBponeucku услу2u, номерuранu от 

EBponeuckomo телефонно номерацuонно npocmpaнcmBo. 

6) Yчacmue 6 ITU u СЕРТ 
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Penyблuka Бълzарuя е nълноnраВен член на СЕРТ u ITU. КПД 
cлegu geuнocmma на cneцuaлuзupaнama no номерация zpyna на ЕСГRА 
kъм СЕРТ, kakmo u работата на EBponeuckuя Номерацuонен форум 
(ENF), koemo е npegnocmaBka за uзnълненuе на среgносрочнаmа u 
gъл2осрочнаmа цел no номерацията - хармонизиране на номерацuоннuя 
nлан на Р.Бълzарuя с naн-eBponeuckuя no отношение kogoBeme за 

gocmъn go нoBume naн-eBponeucku gалеkосъобщumелнu услу2u. ТоВа е 
2аранцuя за сВобоgен gocmъn go meзu услу2u u om20Bop на 
uзuckBaнemo В ЕС за нeoбxoguмocmma от нарасmВаща koopguнaцuя на 

ynpaBлeнuemo на номерацuоннumе nланоВе на eBponeucko нuВо, за ga се 
noggъpжa no наu-gобрuя начин paзBumuemo u разшuряВанеmо на нoBume 
gалеkосъобumелнu ycлyzu. 

КПД учасmВа В СЕРТ u с реgоВно npegcmaBumeлcmBo В 

EBponeuckuя koмumem no раguосъобщенuя (ERC) u В mpume рабоmнu 
2pynu no УnраВленuе на cnekmъpa (FM), no Paguope2yлupaнe (RR) u no 
Инженерuн2 на cnekmъpa (ES). 

Бъл2арuя е мно20 akmuBeн yчacmнuk В ITU. През 1989 2. тя бе 
избрана, а през 1994 2. nреuзбрана за член на СъВеmа на ITU. 
ПpegcmaBumeляm на Бъл2арuя В СъВеmа nрез м.lонu 1996 2. бе избран за 

npegcegameл на СъВеmа. 

Г. Xapakmepucmuka на отрасъла 

1. До kakBa cmeneн същесmВуВа разgеленuе на pe2yлupaщume u 
onepamuBнu nраВомощuя (В moBa чuсло u kонmрола Върху 
coбcmBeнocmma)? 

С ПМС No.114 от 1991 2. на КПД бяха Възложени фунkцuu no 
разрабоmВане u nроВежgане на gържаВнаmа noлumuka В обласmmа на 
съобщенuяmа и на ре2улаmорен ор2ан. Съ2ласно чл.2 от Прuложенuе 

Nl kъм чл.1, ал.1 от nocmaнoBлeнuemo КПД оnреgеля cmpame2uяrna за 
paзBumue на бъл2арсkumе noщu u gалеkосъобщенuя, kakrno u 
uзnолзВанеmо на mелеkомунukацuоннаmа uнфpacmpykrnypa за 

npegocmaBянe на uнформацuоннu услу2u; BзauмogeucmBa с op2aнume на 

gържаВнаmа Власт u уnраВленuе относно paзBumuemo u 
фунkцuонuранеmо на nощuше u gалеkосъобщенuяmа; съзgаВа услоВuя за 
заgоВоляВане на общесmВенumе nompeбнocmu от noщeнcku u 
gалеkосъобщumелнu ycлyzu; защumаВа uнmepecume на nompeбurneлume; 

оnреgеля заgължumелнu uзuckBaнuя kъм kaчecmBomo на ycлy2ume u 
eфukacнocmma на обслужВанеmо; уnражняВа npaBomo на собсmВеносm В 
cъomBemcmBue с nраВомощuяmа, npegocmaBeнu му om МС, Върху 

gpyжecmBa с gържаВно uмущесmВо; разрабоmВа npuнцunume на 
mapuфнama noлumuka; оnреgеля geuнocmume u ycлy2ume, koumo 
nogлeжam на лuцензuране, uзgaBa лuцензuu, npegлa2a лuцензuоннumе 

makcu u Bogu pe2ucmpu; ор2анuзuра разрабоmВанеmо на cmaнgapmu В 
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cъomBemcmBue със cmaнgapmuзaцuoннama noлumuka ; оnреgеля 

услоВuяmа u pega за оgобряВане на съоръжения; разрабоmВа 
номерацuонен nлан В cъomBemcmBue със cmpamezuяma на 

gалеkосъобщенuяmа; учасmВа В MeжgyBegoмcmBeнama koмucuя за 

разnреgеляне на paguoчecmomume; разрабоmВа paguoчecmomнu nланоВе 
u nланuра paguoчecmomume за zpaжgaнcku нужgu; ocuzypяBa mauнama на 
kopecnoнgeнцuяma u gалеkосъобщенuяmа съобразно npuнцunume на 

Koнcmumyцuяma; opzaнuзupa u pъkoBogu оmбранumелно

мобuлuзацuоннаmа nogzomoBka на нацuоналнаmа съобщumелна 

cucmeмa, ocuzypяBa nompeбнocmume на отбраната u cuzypнocmma на 
cmpaнama В обласmmа на gалеkосъобщенuяmа; opzaнuзupa u pъkoBogu 
работата на noщeнckume u gалеkосъобщumелнumе onepamopu npu 
cmuxuuнu бegcmBuя u aBapuu; npegcmaBляBa npaBumeлcmBomo на Р 

Бъл2арuя В межgунароgнumе ор2анuзацuu no noщume u 
gалеkосъобщенuяmа; npuлa2a no Възмшkносm gupekmuBume на 

EBponeuckama общност В областта на noщume u gалеkосъобщенuяmа u 
pъkoBogu Военнumе u gpy2ume cneцuaлuзupaнu nоgеленuя kъм КПД. Що 

се отнася go pe2yлamopнume фунkцuu на Koмumema, те са В 
cъomBemcmBue u В uзnълненuе на gържаВнаmа noлumuka В областта на 
gалеkосъобщенuяmа . 

emonaнckume фунkцuu бяха omgeлeнu от работата на 

gържаВнuя ор2ан КПД u Възложени на съзgаgеноmо с Решение No.236 на 
ме от 1991 2 . "Бъл2арсku noщu u gалеkосъобщенuя" ЕООД, koemo 
BnocлegcmBue с Разnорежgане No.124 на ме om 1992 2. бе nреобразуВано 
u бяха съзgаgенu gBe ноВu gpyжecmBa - Бъл2арсkа mелеkомунukацuонна 
kомnанuя - ЕАД u Бъл2арсku noщu - ЕООД. Контролът Върху 

coбcmBeнocmma на gBeme gpyжecmBa, koяmo kъм насmоящuя момент е 
изцяло gържаВна, е Възложен на КПД съ2ласно пме No. 7 за nрuемане 
на ПраВuлнuk за pega за уnражняВане npaBama на собсmВеносm на 

gържаВаmа В npegnpuяmuяma от 1994 2. 

2. КаkъВ е броят на onepamopume u kakBu BugoBe 
разрешumелнu uмam? Моля gai1me uнформацuя за cлegнume 
nogompacлu : 

а) общесmВена анало20Ва телефонна cucmeмa (PSTN, 
aлmepнamuBнu uнфpacmpykmypu, съоръжения) 

- БТК-ЕАД - лuцензuя 

6) общесmВенu наземни мобuлнu koмyнukaцuu 

( анало20Вu u цuфроВu нe-GSM cucmeмu, GSM 
cucmeмu, DCS 1800, nei1gжuн2) 

- NMTi-450 - лuцензuя 
- GSM-900 - лuцензuя 
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- Пeiigжuн2 - POCSAG - 3 нацuоналнu onepamopu u 10 ре2uон·алнu 

лuцензuu 

В) часmнu наземнu мобuлнu koмyнukaцuu (maka 
наnрuмер makcuмempoBu u mpaнcnopmнu koмnaнuu, 
aBapuiiнu u сnешнu службu) 

- МншkесmВо - разрешumелнu за честота u pe2ucmpaцuя 

2) cnъmнukoBu Връзku 

- БТК-ЕАД - Intelsat, Eutelsat, Инmepcnymнuk - лuцензuя 
- БНТ - Eutelsat - EBU - лuцензuя 
- КИАЕМЦ - Inmarsat - лuцензuя 
- ПБМФ (ПapaxogcmBo Бълzарсku мopcku флот) - Inmarsat - лuцензuя 
- БАН - VSA Т - лuцензuя 

g) обмен на gаннu 

- БТК-ЕАД - лuцензшi; 
- SBTC - лuцензuя; 

е) kабелна mелеВuзuя 

- 104 onepamopu на kабелна mелеВuзuя go момента - лuцензuu 

3. Kou са npouзBogumeлume u kakBu npouзBogcmBeнu geiiнocmu 
същесmВуВаm ВъВ Вашата страна за мрежово оборуgВане u 
mермuналu? 

По-gолу са npuBegeнu cnucъцu на npouзBogumeлume на мрежоВu 
съоръжения u kpaiiнu ycmpoiicmBa - gържаВнu u часmнu npegnpuяmuя. 

ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. ТГТ-АД - Софuя - селuщнu АТЦ cucmeмa "Kpocnouнm" 10000 Е, 

селuщнu АТЦ mun Е 1000, УАЩ mun ElOO, УАТЦ mun М 800, 
ЦuфроВu mеле2рафнu ценmралu, РСМ 2 u 4, mелефоннu anapamu, 
фоноkарmнu anapamu. 

2. ТЕЛЕФОНЕН ЗАВОД - Бeлozpagчuk - шелефоннu anapamu u 
gupekmopcko-cekpemapcku ypegбu 

3. ЗАВОД ЗА СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА - Бла2оеВ2раg - цuфроВu 

У А ТЦ, цuфроВu селuщнu А ТЦ, анало20Вu СА ТЦ, Възлu за А ТЦ 

4. ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА - Бансkо - селuщнu 
mелефоннu ценmралu mun А-29 u съоръжения за тях, penapmumopu, 
У А ТЦ, съоръжения за gemauлuзupaнo makcyBaнe 
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5. ЗАВОД ЗА УПЛЪТНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ - Софuя -
УТС 100. 

6. ЗАВОД ЗА РАДИОРЕЛЕЙНА АПАРАТУРА- Софuя - paguopeлeuнu 
anapamypu go 18 GНz, съВмесmно npouзBogcmBo с Microwave Radio 
Corporation Inc., САЩ. 

7. СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И МРЕЖИ - Beлuko 
Търново - ycmpoucmBa за npegaBaнe на gаннu 

8. "ЕЛКАБЕЛ" ООД - Бур2ас - kабелu за gалеkосъобщенuяmа 
9. КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ- с. ЗВерuно - Възлu за АТЦ 
10. БТК-ЕАД - СД "ПРСТ" - Русе - Възлu u съорыkенuя за 

съобщumелнаmа mexнuka 

11. БТК - ЕАД - СД "ПСМ" - Борuма - Възлu u съорыkенuя за 

съобщumелнаmа mexнuka, penapmumopu, муфu. 
12. ДИГИКОМ АД - Софuя - съмесmно npegnpuяmue на Сименс u 
Инkомс Телеkом Холguн2 АД - цuфроВu mелефоннu ценmралu u 
уnлъmнumелнu mелефоннu cucmeмu 

Заб.: Пpegnpuяmuяma с No 2, 3, 4, 5, 6 u 9 са В съсmаВа на ИНКОМС 
ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АД 

ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. ЕЛТА - R - Софuя - УАТЦ с малъk u среgен kanaцumem, селuщнu 
АТЦ с малъk kanaцumem, mелефоннu koнцeнmpamopu, телефонна 

nepuфepuя, cneцuaлuзupaнu mелефоннu cucmeмu. 

2. "СИМЕКС" ООД - Софuя - УАТЦ с малъk u среgен kanaцumem, 
селuщнu АТЦ с малъk kanaцumem, телефонна nepuфepuя, 

cneцuaлuзupaнu mелефоннu cucmeмu 

3. "АЛ. ТЕЛ. ЕЛЕКТРОНИК СИЕ" СД - Софuя - УАТЦ, телефонна 
nepuфepuя, cneцuaлuзupaнu mелефоннu cucmeмu 

4. "СЕТЕЛКОМ" ООД Софuя .- съобщumелнu cucmeмu u 
uнфpacmpykmypa 

5. ЕКОКОМС Софuя цuфроВu уnлъmнumелнu cucmeмu u 
uзмерВаmелна апаратура 

4. Кои е uлu kou са осноВнumе onepamopu на общесmВенumе 
meлekoмyнukaцuu? Моля nocoчeme: 

а) собсmВеносm u kонmрол наg onepamopa 

6) Bug разрешumелно 

В) осноВнu фuлuалu u gъщернu фuрмu 

2) npuxogu u чucma печалба 

g) брой cлy)kumeлu 

е) брой mелефоннu nocmoBe 
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Комnанuя БТК РТК Мобuлmел СБТК 

а) ~ържаВна J oint V enture частна Joint Venture 
6) лuцензuя лuцензuя лuцензuя лuцензuя 

В) о о о о 

z)npuxogu 17 007 217000 2 143 270 000 250 966 000 65 720 000 1 

печалба 1097723000 279 957 000 151047000 
g) 26 182 200 120 18 
е) 3 030 263 21000 8 180 328 

Забеле:жkа: Посоченumе gаннu са за 1995 2. 

5. KakBu cmpamezuчecku gалеkосъобщumелнu сgруженuя 

същесmВуВаm ВъВ Вашата страна? Моля npegcmaBeme 
uнформацuя за napmньopume, akцuoнepume, cфepume на 

cmonaнcka geuнocm u разрешенuяmа от op2aнume за 

kонmрол на kонkуренцuяmа 

Cъзgageнume сgруженuя В областта на gалеkосъобщенuяmа са: 

1. "Беmkом" - АД за npegocmaBянe на mелефоннu ycлyzu чрез 
фоноkарmнu anapamu; 

2. "Paguomeлekoмyнukaцuoннa kомnанuя" -ООД за uз2рюkgане на 
kлеmъчна раguоmелефонна мрежа NМТ-450; 

3. "Cnpuнm бизнес mелеkомунukацuонна kомnанuя" ООД за uзzражgане 
на мрежа за пренасяне на gаннu; 

4. "Булфон" -АД за npegocmaBянe на mелефоннu услу2u чрез 
фоноkарmнu anapamu. 

5. "Мобuлmел" АД - за uз2ражgане на kлеmъчна раguоmелефонна GSM 
мрежа. 

"Беmkом" е nъpBomo смесено gpyжecmBo В обласпimа на 
gалеkосъобщенuяmа В Бъл2арuя, pezucmpupaнo през лятото на 1992 
2oguнa с napmньopu - БТК-ЕАД /51 %/ u GPT /49%/ с npegмem на 
geuнocm - uз2ра:жgане на мрежа от съВременнu фоноkарmнu mелефонu с 
моgерна mехноло2uя. 

"Paguomeлekoмyнukaцuoннa kомnанuя" ООД е gжоuнmВенчър с 
napmньopu - БТК-ЕАД /39 %/, "C&W" /49 %/ от Beлukoбpumaнuя u РЕС 
/12%/ Бъл2арuя. Изgаgена е лuцензuя на 16.03.1993 2. от npegcegameля 
на КПД за uз2ражgане, uзnолзВане u nоggържане на общесmВена 
kлеmъчна раguоmелефонна мрежа, kakmo u за npegocmaBянe на 
gалеkосъобщumелнu услу2u чрез нея на mepumopuяma на Penyблuka 
Бъл2арuя. 

"Cnpuнm бизнес mелеkомунukацuонна kомnанuя" ООД /СБТК/ е 
смесено gpyжecmBo, pe2ucmpupaнo през 1993 2oguнa с napmньopu БТК-
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ЕАД / 40%/ u "СПРИНТ БЪЛГ АРИЯ" ООД /60 %/. На СБТК е uзgageнa 
лuцензuя на 01.08.1994 2. от npegcegameля на КПД за uз2ражgане, 
uзnолзВане u nоggържане на мрежа за пренасяне на gаннu, kakmo u за 
npegocmaBянe на усл y2u чрез нея на mepumopuяma на Penyблuka 
Бъл2арuя. 

"Булфон" АД е смесено gpy:жecmBo pezucmpupaнo през 1995 2. с 

napmньopu БТК-ЕАД (32%) u 2pynama koмnaнuu ИНТРАКОМ - Гърция 
(68%) с npegмem на geuнocm В gалеkосъобщенuяmа. 

"Мобилтел" АД - е gpy:жecmBo с pe2ucmpupaн npegмem на 

geuнocm uз2ражgане, nоggър:жане u опериране с kомунukацuоннu 
cucmeмu В Бъл2арuя u чужбина . То е получило лuцензuя от 

npegcegameля на КПД на 08.06.19942. за uз2ра:жgане, uзnолзВане u 
nоggържане на общесmВена kлеmъчна раguоmелефонна мрежа mun 
GSM, kakmo u за npegocmaBянe на услу2u чрез нея на mepumopuяma на 
Penyблuka Бъл2арuя. Akцuoнepume В "Мобилтел" АД В момента са 

cлegнume бъл2арсku gpy:жecmBa, със съоmВеmнuя gялоВ kanumaл: "Трон" 

ЕООД /26 %/, "фърсm фаuнеuншъл" /26 %/, "Дару Фuнанс" /25 %/, 
"Лukом" /5%/ u "Телеkом uнВесmмънm" АД /18 %/. 

о 

1. 

6. KakBu са npuлo:жuмume понастоящем системи за omчem на 
paзxogume u cъomBemнume cmpykmypu на ценоВumе 

mapuфu? Моля посочете: 

а) makcama за сВързВане на npaB телефонен nocm 

6) абонаментната makca за npaB телефонен nocm; 

В) nроценmа на осреgненаmа телефонна cмemka 

изразена В абонаментни makcu 

2) съотношението межgу цената на 2pagckume u 
uзBън2pagckume mелефоннu раз20Ворu ( u В gBama 
случая се Взема цената на mpuмuнymeн раз20Вор 

през gеня, uзбuра се нau-ckъnuяm межgуселuщен 

раз20Вор В paмkume на страната) 

g) съоmношенuе ме:жgу цената на paз20Bopume В 

страната u на ме:жgунароgнumе раз20Ворu ( u В 

gBama случая се Взима цената на mpuмuнymeн 

раз20Вор през gеня, cъnocmaBяm се нau-ckъnuяm 

ме:жgуселuщен раз20Вор В paмkume страната u 
раз20Вор със САЩ) 

Оператор а/ 6/ В/ 2/ g/ 
лВ лВ % 

БТК-ЕАД: 1:20 1:15 
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- бuзнес-абонаm /без дда 8800 180 1100% 
- gомашен абонат /без 3120 40 1100% 
ДДС/ 

2. РТК-ООД: 

- за мобилна мрежа 10100 2100 206% 16.4% 
- за nei1qжuн2 мрежа 1500 1050 

3. "Мобилтел" АД: 9300 1990 255% 566% 

Cucmeмama за omчumaнe на paзxogume на осноВнuя 

gалеkосъобщumелен onepamop БТК-ЕАД се осноВаВа на geucmBaщuя В 
страната Заkон за cчemoBogcmBomo, koumo е разработен на база на 
межgунароgнu cчemoBogнu cmaнgapmu. Paзxogume се Bogяm no 
елементи u се nocoчBam В заgължumелнuя 2оguшен omчem за 

npuxogume u paзxogume на koмnaнuяma. Съ2ласно бъл2арсkоmо 

зakoнogameлcmBo се uз2omBяm omчemume u на gpy2ume 
gалеkосъобщumелнu onepamopu. 

Ценumе на gалеkосъобщumелнumе услу2u В страната mрябВа ga 
cъomBemcmByBam на осноВнu mapuфнu npuнцunu, а uменно: реални 
paзxogu за npegocmaBянe на ycлy2ume, omчumauku nрuемлuВо нuВо на 
ВъзВращаемосm на uнBecmuцuume u paBнonocmaBeнocm на 
nompeбumeлume. 

Бъл2арсkаmа gалеkосъобщumелна kомnанuя - ЕАД uма cлegнume ценu 
за осноВнаmа телефонна услу2а kъм м.маii 1996 2.: 

1. Цена на 1 uмnулс за mелефоннu раз20Ворu на абонаmu: 
1.80 лВ. 
а/gомашен абонат 

- go 200 makcoBu eguнuцu на месец 
- наg 200 makcoBu eguнuцu на месец 
6/ служебен абонат 

0.30 лВ. 
1.80 лВ. 
1.80 лВ. 

2. Цена на makcoBa eguнuцa за mелефоннu раз20Ворu, npoBegeнu от 
aBmoмam за общесmВено nолзВане /монетен u фоноkарmен anapam uлu 
от телефонна kабuна/ - 2.00 лВ. 

3.Селuщнumе mелефоннu раз20Ворu се оmброяВаm с eguн makcoB 
uмnулс, kakmo слеgВа: 

• от анало20Ва А ТЦ - за Bceku селищен раз20Вор, незаВuсuмо от 
npogължumeлнocmma на раз20Вора; 

• от цuфроВа А ТЦ: В часоВеmе на сuлен mpaфuk /7-21 ч./ на Bceku 3 
мuнymu; 



В часоВеmе на слаб mpaфuk /21-07 ч., събота, 
неgеля u офuцuалнu nразнuцu/ на Bceku 9 
мuнymu. 
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4. Меж.gуселuщнumе mелефоннu раз206орu с аВmомаmuчно uзzpюkgaнe 
на Връзkаmа се makcyBam съобразно omбpoeнume uмnyлcu, а mexнuяm 
броu зaBucu om npogължumeлнocmma на раз20Вора u межgуселuщнumе 
mapuфнu зонu за разсmоянuе u за часоВеmе В местно Време. 

4.1. Межgуселuщнumе mapuфнu зонu за разсmоянuе са: 

I-Ba зона 
П-ра зона 

- на mepumopuяma на еgна Възлова телефонна централа. 

- межgу ВъзлоВumе ценmралu на mepumopuяma на еgно 

III-ma зона 

nogeлeнue на БТК-ЕАД u межgу nogeлeнuяma на БТК на 
разсmоянuе go 100 kм, kamo разсmоянuеmо се uзмерВа no 
npaBa Възgушна лuнuя межgу cegaлuщama на nogeлeнuяma. 
- межgу nogeлeнuяma на БТК-ЕАД на разсmоянuе наg 100 
kм. 

4.2. ЧacoBume зонu са : 

I силен mpaфuk 
II нормален mpaфuk 
III слаб mpaфuk 

- от 09-12 часа u om 13-17 часа; 
- от 07-09, om 12-13 u om 17-21 часа; 
- от 21-07 часа. ПpoBegeнume mелефоннu 
paзzoBopu В събота, неgеля u офuцuалнumе 
nразнuцu се omчumam В maзu часоВа зона. 

4.3. Времеmраенеmо межgу makcoBume uмnyлcu, kakmo u броя на 
uмnyлcume В еgна мuнyma,onpegeлeнu съzласно mapuфнume зони за 

разсmоянuе u чacoBume зонu са: 

Времетраене межgу makc.uмnyлcu Брои uмnyлcu В еgна мuнymu 

часоВu зонu часоВu зонu 

меж:qусел.зонu I II III I II III 
I 12s 15s 20s 5 4 3 
II 10s 12s 15s 6 5 4 
III 9s 10s 12s 6,66 6 5 

4.4. Цената за мuнуmа npoBegeн разzоВор е kakmo слеgВа: 

п pu цена на 1 uмn. 180 В л. п pu цена на 1 uмn. о в ,30 л . 
межgусел.зонu I II III I II III 

I 9.00 7.20 5.40 1.50 1.20 0.90 
II 10.80 9.00 7.20 1.80 1.50 1.20 
III 11.99 10.80 9.00 2.00 1.80 1.50 
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5. Meжgyнapogнume a6moмamuчнu mеАефоннu раз206орu се makcyBam 
съобразно оmброенuя броu uмnyлcu, а техният броu зaBucu от 
npogължumeлнocmma на раз20Вора u межgунароgнаmа mарuфна зона. 

5.1 Зонumе са 5 npu 02ранuчен uзхоgящ gocmъn go cBema u 6 - npu пълен 
uзхоgящ gocmъn go cBema за абонаmu, koumo са nouckaлu omkpuBaнe на 
услу2аmа "gocmъn за раз20Ворu с цял сВяm". 

5.2 Времетраенето межgу makcoBume uмnyлcu, броя на uмnyлcume В 
мuнуmа u цената на мuнуmа npoBegeн раз20Вор е kakmo слеgВа: 

Межgунароgнu зонu Времетраене Броu uмnулса В Цена за 

межgуuмn. мuнуmа мuнуmа npu 
цена за 

uмnулс 1.80 
I 1.7s 35 63.00 
11 1.5s 40 72.00 
III 1.2s 50 90.00 
IV 0.8s 75 135.00 
V О.бs 100 180.00 
VI 0.5s 120 216.00 

Инмарсаm 560.00 

Забеле:жkа: От 1.07.1996 Muнucmepckuяm съВеm ymBъpgu ноВu ценu за 
осноВнumе mелефоннu услу2u, зanaзBauku npuнцunнume съоmношенuя 

межgу тях. 

7. До kakBa cmeneн същесmВуВа nрозрачносm относно 

mapuфume В gалеkосъобщенuяmа? Ako nонасmоящем 

същесmВуВаm gържаВнu cyбcuguu uлu makcu на нuBomo на 
оператора, kakBu са cpokoBeme за тяхното nремахВане? 

СъщесmВуВа nълна прозрачност относно mapuфume на осноВнuя 
gалеkосъобщumелен оператор БТК-ЕАД, kakmo u за gpy2ume 
onepamopu. Слеg уmВържgаВане от Muнucmepcku съВеm ценumе на 
ycлy2ume на БТК-ЕАД се nyблukyBam В брушура, koяmo се uзnраща на 

nogeлeнuяma на koмnaнuяma за nолзВане. Поgеленuяmа от сВоя страна 

уВеgомяm cBoume абонаmu чрез лucmoBku, koumo се nyckam В 

noщeнckume uм kymuu, npaBяm се nyблukaцuu В мecmнume ежеgнеВнuцu . 

ПосmаВенu са сnецuалнu табла с ценumе на усл y2ume npeg сл ужбumе, 
kъgemo се uзВършВаm u заnлащаm cъomBemнume услу2u. 

Слеg съ2ласуВане от КПД, ценumе на npegocmaBянume 

gалеkосъобщumелнu услу2u от РТК-ООД, "Мобuлmел" АД u СБТК-
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ООД заgъл:жumелно се nyблukyBam наu-малkо В eguн централен 
e)kegнeBнuk. · 

Не се npegocmaBяm gъp)kaBнu cyбcuguu за onepamopume на 

gалеkосъобщumелнu услу2u В страната. 

Д. Пощu 

1. Моля npegocmaBeme kомерсuалнu cmamucmuчecku gаннu за 
nощенсkuя отрасъл ВъВ Вашата страна (за nepuoga 1991-
1995 2. u no Възмо)kносm nро2нознu gаннu за 1996-2003 
2oguнa). 

Информацuяmа е npegcmaBeнa nog формата на mаблuцu. 
Omчemнume gаннu за nepuoga 1991-1995 2oguнa са Bзemu от 

Cmamucmuчeckume 2oguшнuцu, uзgaнue на НИИС u om "Omчema за 
gei1нocmma на "Бъл2арсku noщu" - ЕООД за nepuoga 1993-1995 2oguнa. 
Тазu uнформацuя се съgържа В mаблuцu от 1 go 4. 

Про2нознumе gаннu са nоnълненu на база "Среgносрочнаmа 
nро2рама за paзBumue на "Бъл2арсku noщu" - ЕООД за nepuoga 1996-
2000 2oguнa" u се cъgъp)kam В mаблuцu om 5 go 7. 

Таблица 1 
У слу2u, npegлa2aнu om "Бъл2арсku noщu" - ЕООД, 

за nepuoga 1991-1995 2oguнa 
( б ) XUA. ,р. 

N Bugo6e услу2u 1991 2. 1992 2. 1993 2. 1994 2. 1995 2. 

1 ПuсмоВнu npamku - 185 000 110 325 137 746 156 274 
2 Колеmнu npamku - 1680 2 398 1819 1568 
3 Парuчнu npeBoqu 11467 5 500 6 913 5 333 4 773 
4 У слу2u no qo20Bop - - 36 244 36 424 36 491 
5 Разnросmраненuе на 2 300 34 300 140 160 109 965 94132 

печата 

6 Дру2u - 36 744 8 179 6 261 10 404 

Таблица 2 
Texнuчecku nokaзameлu за nepuoga 1991 - 1995 ~юguна 

(б ~k ) ,pou u 
Поkазаmелu 1991 2. 1992 2. 1993 2. 1994 2. 1995 2. 

Пощенсku cmaнцuu u 4 081 3 991 3 623 3 584 3 554 
а2енсmВа 

Пощенсku kymuu 9 806 9 189 7 986 7 833 -
Абонаменmнu noщeнcku 36 226 38 185 34 628 37 640 -
kymuu 



27 

Пощенсku моmорнu 994 1 081 1018 1053 1 053 
nреВознu cpegcmBa 
Пощенсku Ва2онu 73 52 52 52 62 
Koмnlompu за работа на 463 390 403 528 528 
2uше 

Таблица 3 
Прuхопu u разхопu за nepuoпa 1991 · 1995 zoguнa 

Поkазаmелu 1991 z. 1992 z. 1993 z. 1994 z. 1995 z. 

ПuсмоВна 21,41% 26,00 % 16,56 % 20,31% 17,16 % 
kopecnoнgeнцuuя 

Колети 6,20 % 3,38 % 3,46 % 4,01 % 3,23 % 
Парuчнu npeBogu 28,61 % 9,79 % 22,72 % 22,24 % 21,18 % 
Разnросmраненuе 

neчama 

на 43,79 % 20,22 % 17,92 % 13,86 % 14,73 % 

Услу2u no gozoBop 3,14 % 26,63 % 34,68 % 27,89 % 
Дpyzu - 19,89 % 12, 72 % 4,90 % 18,50 % 

: :.--.~ ... , ~~.Asff. -(\}' \J i;} ·,-· u >J466\sst ;J •·р;··} ·. 2sн9оз · 
Mamepuaлu u ел. енерzuя - 10,17 % 9,06 % 10,18 % 11,36 % 
Външни услу2u - 11,44 % 13,93 % 14,27 % 12,73 % 
Aмopmuзaцuu 3,93 % 2,16 % 2,09 % 1,95 
Работни зanлamu - 46,51 % 45,73 % 43,67 % 42,19 % 
Соцuалнu ocuzypoBku - 20,48 % 20,72 % 19,81 % 18,49 % 
Дpyzu 7,47 % 8,40 % 9,96 % 13,28 % 

Таблица 4 
Чuсленосm на персонала за nepuoga 1991 · 1995 zoguнa 

(б ... k ) 1pou u 
Поkазаmел 1991 z. 1992 z. 1993 2. 1994 z. 1995 2. 

Численост на персонала - 18 950 17 655 17 144 17 046 

Фuнансо6 резулmаm за nepuoga 1991 - 1995 2oguнa 
(хuл. л6.) 

Поkазаmелu 1991 z. 1992 2. 1993 2. 1994 2. 1995 z. 
Пpuxogu - общо - - 1113044 1 862 715 2 577 985 

Paзxogu - общо - - 1556 2 125 2 924 
773 831 620 

Cyбcuguu - - 443 238 315 019 302 000 
ФuнансоВ резултат - - - 491 51903 - 44 635 
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Таблица 5 
Проzнознu gаннu за npegлazaнume услу2u, om "Бъл2арсku noщu" -

ЕООД, 

за nepuoga 1996-2000 2oguнa 
( б ) хuл. D. 

BugoBe ycлyzu 1996 2. 1997 2. 1998 2. 1999 2. 2000 2. 

1 ПuсмоВнu npamku 154 000 163 000 167 000 -
2 Колеmнu npamku 1882 1984 2 086 -
3 Парuчнu npeBoqu 5 800 5 900 6 000 -
4 У слу2u по qo20Bop 36 500 36 600 36 700 -
5 Разnросmраненuе на 112 490 112 750 112 136 -

neчama 

6 Дру2u 7 760 7 680 7 604 -

Таблица 6 
Про2нознu gаннu за npuxogu u paзxogu 

nрез nepuoяa 1996 · 2000 2ояuна 
Поkазаmелu 1996 2. 1997 2. 1998 2. 1999 2. 

]Др1.1.~9gц :qrn. 9cнoB1-1at1la\l/~jLl~ > l · · .~:.1з: tlU 1u1д > . .. ~·"'"-1_11\11/ ·····~ ••~•·~···-
·• •g~ццбсm (~мл.в.э•·•• · • • .. •.•·•••·••·• i•··•/ ••••• ••·•· ... •••• ••<У ?-••··- --...... •> f ····•()·< .. ••• .)•••••••< ,- . -~v.~ ........... ••••••••• ,. . ·.· .......................... ·••• 
ПuсмоВна 29,45 % 29,19 % 28,44 % 28,12% 
kopecnoнgeнцuuя 

2000 2. 

ssoo·ooo 

27,59 % 

Koлemu 3,01 % 2,70 % 2,41 % 2,28 % 2,32 % 
Парuчнu npeBogu 21,51 % 23,03 % 26,26 % 26,73 % 27,59 % 
Разnросmраненuе 

neчama 

на 14,16 % 15,41 % 14,79 % 14,16 % 13,62 % 

Услу2u no go20Bop 25,51 % 24,14 % 23,05 % 24,26 % 24,74 % 
Дру2u 6,37 % 5,54 % 5,05 % 4,46 % 4,14 % 
Ра!х()g11 >/. за > -. осноВнаmа <>"t -- ' u) .А ·•_•L•~•Л•~? >4 630000 5180200 .···5700 ·100 

gеµiщс:m..(хµл..л6.) .. ···•· ·) .· > < .. .·.· ..... • · .. 
Mamepuaлu u ел. енер2uя 10,73 % 11,01 % 11,25 % 11,38 % 11,40 % 
Външни услу2u 13,74 % 13,86 % 13,97 % 14,04 % 14,01 % 
Aмopmuзaцuu 1,81 % 1,86 % 1,89 % 1,99 % 2,07 
Работни зanлamu 42,58 42,07 % 41,68 % 41,43 % 41,42 % 
Соцuалнu ocu2yp0Bku 19,03 18,93 % 18,69 % 18,64 % 18,64 % 
Дру2u 12,22 12,27 % 12,45 % 12,52 % 12,47 % 

Таблица 7 
Про2нознu gаннu за чuсленосm на персонала 

nрез nepuoяa 1996 2000 - 2oguнa 

Поkазаmел 1996 2. 1997 2. 1998 2. 1999 z. 2000 2. 

Чuсленосm на персонала 17 000 16 970 16 940 16 900 16 900 

-
-
-
-
-

-



Проzнознu gаннu за фuнансо6uя резулmаm 

nрез nepuoga 1996 . 2000 zoguнa 
(хuл. л6.) 

Поkазаmелu 1996 z. 1997 2. 1998 z. 1999 2. 

Пpuxogu от основна 3 143 132 3 700 000 4 360 000 5 050 000 

geuнocm 

Paзxogu за geuнocmma 3 498 709 4 060 120 4 630 000 5 180 200 

Печалба (За2уба) - 355 577 - 360 120 - 270 000 - 130 200 
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2000 2 

5 800 000 

5 700 100 

99 900 

2. Моля oxapakmepuзupaume noлumukama на Вашата страна В 

nощенсkuя отрасъл. 

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ 

СЪОБЩЕНИЯ В Р БЪЛГ АРИЯ 

ОбщесmВено-ukономuчесkоmо paзBumue на страната nрез 

nocлegнume 2oguнu налшku ноВо noBegeнue на gържаВаmа no 
отношение на неuнаmа роля kamo заkоноgаmел u ре2улаmор на 

нацuоналноmо cmonaнcmBo. Cmapama agмuнucmpamuBнa cucmeмa на 
npomekця u моноnол В cmpykmypume om gържаВен мащаб с 

ценmралuзuрано бlоgжеmно фuнансuране се оkаза В npomuBopeчue с 

naзapнume npuнцunu на търсене u nреgла2ане на cmoku u услу2u. 

Необхоguмо беше ga се Внесат осноВнu nроменu u В noлumukama, 
nроВежgана от gържаВаmа В областта на noщeнckume съобщения чрез 
ноВо зakoнogameлcmBo u cmpykmypнu реформи. 

Общата cmpame2uя u noлumuka за paзBumue на noщeнckume 

съобщения В Бъл2арuя са съобразени с Baшuн2moнckama обща работна 

nро2рама om 1989 2.; Ceyлckama nощенсkа cmpame2uя от 1994. 2., kakmo 
u с ДupekmuBama u gokyмeнmume на EBponeuckuя съlоз В maзu област. 

Пoлumukama за paзBumue на noщeнckume съобщения В Бъл2арuя 

се съобразява със cBemoBнume u eBponeucku meнgeнцuu u е насочена kъм 
осu2уряВане на тяхното mpauнo paзBumue, npu nълно omчumaнe 

guнaмukama на nазара u meнgeнцuume kъм npecmpykmypupaнe u 
сmабuлuзuране на moзu cekmop kamo цяло. 

С uзВършенаmа реформа В noщeнckama agмuнucmpaцuя на 
Бъл2арuя се yчpegu национален ре2улаmuВен ор2ан за съобщенuяmа -
Koмumema no noщu u gалеkосъобщенuя, u национален noщeнcku 
onepamop - "Бъл2арсku nощu"-ЕООД. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 
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ОсноВнumе целu, формулuранu В noлumukama на noщeнckume 

съобщения се cBeжgam go: 

- Защumа uнmepecume на nompeбumeлume чрез съзgаВане на 

нормаmuВнu услоВuя за npegocmaBянe на kaчecmBeнu u разнообразни 
noщeнcku услу2u на npueмлuBu ценu; gocmъn go нацuоналнаmа 

nощенсkа мрежа u paBнonocmaBeнocm на Bcuчku kлueнmu; 
- Защumа uнmepecume на gъpжaBama-coбcmBeнuk на нацuоналнаmа 

nощенсkа мрежа. Оnреgеляне чрез Заkон - cmamyma на БП-ЕООД 
kamo Национален noщeнcku onepamop, koiimo ga uма 

agмuнucmpamuBнa u фuнансоВа самосmояmелносm, необхоguма за 

opueнmupaнe ynpaBлeнuemo му kъм mъp20Bcku mun, оm20Варящо на 
nompeбнocmume на kлueнmume. Тазu самосmояmелносm ще бъgе 

npegnocmaBka за фuнансоВоmо раВноВесuе В услоВuяmа на 

nocmeneннomo лuбералuзuране на пазара; 

- Оnреgеляне на лuцензuонен режим за работа npu nълна 

paBнonocmaBeнocm u egнakBu услоВuя за gocmъn go nазара на Bcuчku 
часmнu onepamopu. 

Дeiiнocmume no реалuзацuяmа на meзu целu са насочени kъм 

усъВършенсmВане на нормаmuВнаmа база В noщeнckume съобщения чрез 

akmyaлuзupaнe на нацuоналноmо nощенсkо зakoнogameлcmBo u 
хармонuзuранеmо му с ДupekmuBama на EBponeiickuя съlоз u 
npenopъkume на Всемuрнuя noщeнcku съlоз. 

Бъgещоmо нu nрuсъеguняВане kъм EBponeiickuя съlоз uзuckBa 

заkоноВа уреgба, koяmo ga оm20Варя на oбщoeBponeiickume paмku u 
cmaнgapmu, kamo 2apaнmupa пазарна уреgба на noщeнckume съобщения 
В Бъл2арuя. 

HoBuяm Заkон за noщeнckume съобщения mрябВа ga заnазu 
cneцuфukama на moзu cekmop В Бъл2арuя, kamo Възnрuеме осноВнumе 
npuнцunu на eBponeiickomo зakoнogameлcmBo В uзnълненuе на 

uз2ражgащаmа се еguнна обща nощенсkа eBponeiicka noлumuka. 

С npoekmo-зakoнa за noщeнckume съобщения се npegBuжga 
npegocmaBянe на заgължumелнu унuВерсалнu noщeнcku услу2u, go koumo 
mрябВа ga uмam gocmъn Bcuчku nompeбumeлu ВъВ Bcuчku moчku от 
mepumopuяma на cmpaнama, npu gocmъnнu ценu u с Bucoko kaчecmBo. 

Пoлumukama на ре2улаmора целu ВъВежgанеmо на mъp20Bcka 

насоченост, лuбералuзацuя на ycлy2ume В nощенсkuя пазар, Възможност 

за раВноnраВен gocmъn на nо-2олям бpoii onepamopu u 02ранuченuе на 
uзkлloчumeлнume u сnецuалнu npaBa, npegocmaBeнu на нацuоналнuя 

noщeнcku оператор за оnреgелен npexogeн nepuog. Тя целu paзBumuemo 
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kakmo на mpaguцuoннume noщeнcku услу2u, maka u на нoBume услу2u, 
базuранu на ckopocmma u съВременнumе елеkmроннu mexнoлo2uu. 

Слеg nрuемане на Заkона за noщeнckume съобщения ще се 

akmyaлuзupam u nogзakoнoBume нормаmuВнu gokyмeнmu. Ще се 

uз2omBяm u ноВu, сВързанu с лuбералuзuранеmо на пазара на усл y2ume. 

Akmyaлuзupaнume u нoBume nogнopмamuBнu gokyмeнmu ще 

ре2ламенmuраm: 

- npegлa2aнemo на mpaguцuoннume noщeнcku услу2u; 

- npegлa2aнemo на фuнансоВumе noщeнcku услу2u (зanucu, чеkоВе u gp.); 
- обхВаmа u съgържанuеmо на унuВерсалнumе услу2u u резерВuранuя 

cekmop; 
- лuбералuзuранеmо на nазара чрез лuцензuране; 

- ycmpoucmBomo u cmpykmypume no noщeнckama cu2ypнocm u gp. 

ТЪРГОВСКА СТРАТЕГИЯ В ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 

Emanъm, В koiimo се намuраm noщeнckume съобщения у нас, 

нала2а ga се Възnрuемаm nазарно-ре2улацuоннu форми u мemogu на 
BъзgeucmBue за maka наречения npexogeн nepuog. 

Чрез съчеmаВане на nазарно-ре2улацuоннumе BъзgeucmBuя на 

gържаВаmа В noщeнckume съобщения ще се осu2уряВа nocmeneннomo 

nремuнаВане kъм nазарна kонkуренmносnособна ukoнoмuka. TakaBa 
cmpame2uя ще gage шанс за naзapнume Възможносmu на nощенсkuя 
cekmop u за aganmupaнemo му kъм uзuckBaнuяma на eBponeiickuя 

межgунароgен noщeнcku пазар. 

ТАРИФНА ПОЛИТИКА В ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 

ОсноВнumе mapuфнu npuнцunu В услоВuяmа на съВременнuя пазар 

са: 

- о6Вързаносm на ценumе с paзxogume за Всяkа усл у2а; 

- egнakBocm на ценumе за цялата mepumopuя на страната; 

- gocmъnнocm go ycлy2ume чрез npegлa2aнume ценu; 
- nремахВане на BcяkakBa guckpuмuнaцuя npu npegлa2aнume ценu на 

ycлy2ume за Bcuчku BugoBe kлueнmu. 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 

Заgълженuеmо на нацuоналнuя noщeнcku onepamop ga npegocmaBя 
унuВерсалнu noщeнcku услу2u нала2а ga се 2apaнmupa В npexogнuя nepuog 
фuнансоВаmа му сmабuлносm чрез оnреgеляне на резерВuранu услу2u, 

npegocmaBянu само om не20. ОсВен moBa нацuоналнuяm noщeнcku 
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onepamop nрез npexogнuя nepuog се nogkpenя om gържаВаmа с gupekmнu 
cyбcuguu uлu uнgupekmнo чрез uзBecmнu gанъчнu облеkченuя. 

Изnълненuеmо на maзu форма на фuнансuране uзuckBa 
ВъВежgанеmо на съоmВеmна счеmоВоgна omчemнocm, koяmo 

nocmeneннo ga 02ранuчu Възможносmumе за kръсmосано cyбcugupaнe на 
ycлy2ume от резерВuранuя kъм нерезерВuранuя (kонkуренmнuя ) cekmop. 

УчреgяВанеmо на сnецuален "kомnенсацuонен фонg ", уnраВляВан 
om нацuоналнuя ре2ламенmuращ ор2ан - КПД u захранван om 
лuцензuоннu makcu ще nognoмo2нe фuнансоВаmа сmабuлносm на 

nощенсkuя cekmop. 

Самофuнансuранеmо на "унuВерсалнumе услу2u", koumo са на 

сВобоgна kонkуренцuя, ще се реалuзuра осноВно за cмemka ~а 

mapuфнume npuxogu om meзu услу2u u намаляВане на paзxogume за 
същите. 

ПpegBuжga се ga се uзnолзВа Възможността за nрuВлuчане на 
cpegcmBa В noщeнckume съобщения om Външни uнBecmumopu чрез 

межgунароgнumе фuнансоВu uнcmumyцuu, uзnолзВане на банkоВu 

kpegumu u gpy2u фuнансоВu uзmочнuцu no лuнuяmа на ФАР u Всемuрнuя 
noщeнcku съlоз . 

3. KakBa е noлumukama u kakBu са cpokoBeme за лuбералuзацuя 
u/uлu npuBamuзaцuя В отрасъла? 

Пoлumukama В областта на noщeнckume съобщения В Бъл2арuя е 

съобразена със cBemoBнume meнgeнцuu за gере2ламенmацuя u npegu 
Bcuчko с ДupekmuBama на EBponeuckuя съlоз за лuбералuзацuя на 

ycлy2ume, kakmo В национален maka u В межgунароgен acnekm. Имauku 
npegBug, че на nompeбumeлume е необхоguмо ga се 2apaнmupam 

унuВерсалнu noщeнcku услу2u, оm20Варящu на eguннu kpumepuu за 

kaчecmBo, koumo ga се npegлa2am ВъВ Bcuчku cmpaнu от eBponeuckuя 
ре2uон с еgнаkъВ gocmъn на Bcuчku go noщeнckama мрежа, В npoekmo
зakoнa за noщeнckume съобщения са заложени u cъomBemнume 

nocmaнoBku. Tou npegBuжga оnреgелянеmо за национален noщeнcku 

оператор gpyжecmBomo "Бъл2арсku nощu"-ЕООД, на koemo се Възла2а 
ga уnраВляВа, cmonaнucBa u разВuВа нацuоналнаmа nощенсkа мрежа В 
общесmВен u gържаВен uнmepec. 

Нацuоналнuяm noщeнcku оператор uма uзkлloчumeлнomo npaBo 
ga nолзВа нацuоналнаmа nощенсkа мрежа за npegocmaBянe на 

унuВерсалнu noщeнcku услу2u, kamo npueмa, събира, обрабоmВа, пренася 
u gocmaBя npamku go 1 k2. m.e. ga ocu2ypu npu gобро kaчecmBo u 
gocmъnнu цени услу2u за nompeбumeлume от eguн 02ранuчен 

"резерВuран cekmop". Hag maзu 2ранuца npoekmo-зakoнъm npegBшkga 



ycлy2ume ga 
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npegлa2aщu анало2uчнu усл y2u. 
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koнkypeнmнu услоВuя межgу 

u gpy2u часmнu onepamopu, 

Въз основа на заkона се npegBuжga uз2оmВяне на nogнopмamuBeн 
akm (нареgба) на Koмumema no noщu u gалеkосъобщенuя с koiimo ga се 
uзgaBam лuцензuu за nрuемане, обрабоmВане, nренасяне u gосmаВяне на 
npamku с mе2ло: 

от 1 go 2 k2 - за nucмoBнu npamku; 
от 1 go 15 k2- за Въmрешнu koлemнu npamku ; 
от 1 go 31,5 k2.- за межgунароgнu koлemнu npamku. 

Всяkо лице, koemo оm20Варя на услоВuяmа, npegBugeнu В 
нареgбаmа ще nолучu лuцuнзuя за gocmъn u uзnолзВане на нацuонална_mа 

nощенсkа мрежа u uзВършВане на noщeнcku услу2u. 

CpokoBeme за лuбералuзацuя на noщeнckume услу2u са npяko 

зaBucuмu om nрuемане на Заkона за noщeнckume съобщения от 

Hapogнomo събрание. 

Осu2уряВанеmо на uзkлloчumeлнu u сnецuалнu npaBa на 

нацuоналнuя noщeнcku onepamop "Бъл2арсku nощu"-ЕООД за 

npegocmaBянe на "резерВuран cekmop" от noщeнcku услу2u през 
npexogнuя nepuog uма за цел ga 2apaнmupa фuнансоВаmа сmабuлносm на 
npegnpuяmuemo, за ga се cBegam go мuнuмум cyбcuguume за meзu ycлyzu 
om gържаВнuя бlogжem u nремuнаВане kъм nълна фuнансоВа 

самосmояmелносm. 

ДupekmuBama на EBponeiickuя съlоз npegBuжga akmyaлuзupaнe на 

onpegeлeнume лuмumu за peзepBupaнume услу2u ga се peBuзupam В eguн 
nepuog om оkоло 5 2oguнu. Тезu целu u cpokoBe са зале2налu В 

cmpame2uяma u на Бъл2арсkаmа nощенсkа agмuнucmpaцuя. 

4. Моля oбpucyBaiime uнcmumyцuoнaлнama рамkа на отрасъла, 

kamo nocoчume npaBumeлcmBeнume BegoмcmBa u ор2анu, 

ролята на nарламенmа u cъomBemнume nарламенmарнu 
koмucuu, kakmo u ролята на npegcmaBumeлнume 

ор2анuзацuu на yчacmнuцume от общесmВенuя u частен 
cekmop u на nompeбumeлume. 

Koмumemъm no noщu u gалеkосъобщенuя е gържаВнuяm ор2ан, 
nроВежgащ gържаВнаmа noлumuka u осъщесmВяВащ ре2улuранеmо на 
noщeнckume съобщения. КПД осъщесmВяВа geiiнocmma cu, съ2ласно 

Заkона за съобщенuяmа u cnaзBaiiku Bcuчku gpyzu заkонu, npuemu om 
Парламента. 
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"Бъл2арсku noщu" - ЕООД е нацuоналнuяm noщeнcku onepamop, 
чui:imo npeg меm на gei:iнocm е uз2ражgане, uзnолзВане u nоggържане на 
нацuоналнаmа nощенсkа мрежа, npegocmaBянe на Въmрешнu u 
межgунароgнu noщeнcku услу2u, napuчнo-npeBogнa u разnлащаmелна 
geiiнocm, omneчamBaнe u разnросmраненuе на noщeнcku мapku u 
gоkуменmалнu kнu2u nog kонmрол, omneчamBaнe на ценни kнuжа, 

съобразно лиценз, получен om MuнucmepcmBomo на фuнансumе, 

разnросmраненuе на neчamнu uзgанuя, mъp20Bcka, мapkemuн20Ba u 
uнженерuн20Ва geuнocm no noщeнckume съобщения, uнформацuонна 
geiiнocm. "Бъл2арсku nощu"-ЕООД осъщесmВяВа meзu geuнocmu с 

yчacmuemo на централното cu уnраВленuе u cъomBemнu cmpykmypнu 
nоgеленuя. 

Към pъkoBogcmBomo на Koмumema no noщu u gалеkосъобщенuя е 
учреgен КонсулmаmuВен съВеm no noщeнcku съобщения, koiimo 
cъgeiicmBa за koopguнaцuяma В geiiнocmma на gържаВнumе ор2анu, 

фupмume u nompeбumeлume на noщeнcku услу2u. В СъВеmа Вземат 

yчacmue npegcmaBumeлu на : 

- 8 заuнmересуВанu MuнucmepcmBa 
- БНБ u БПБ 

Феgерацuя на nompeбumeлume 
- Съlоз на бъл2арсkumе хуgожнuцu 

- Съlоз на фuлameлucmume 

- Иkономuчесku uнcmumym npu БАН 
- YнuBepcumem no национално u сВеmоВно cmonaнcmBo 
- Национален cmamucmuчecku uнcmumym 

- Комuсuя за защumа на kонkуренцuяmа 

- Държавна uнcnekцuя no съобщенuяmа. 

В момента на пазара на noщeнckume услу2u В Бъл2арuя, осВен 
нацuоналнuя noщeнcku оператор - "Бъл2арсku nощu"-ЕООД, услу2u се 

npegлa2am u от часmнu onepamopu om cmpaнama u чужбина. ОсноВнumе 

часmнu onepamopu, npegлa2aщu npeguмнo ekcnpecнu услу2u ВъВ 

Вътрешен u В межgунароgен мащаб са сВеmоВно uзBecmнu фuрмu 
kamo: 

- DHL WORDWIDE EXPRESS 
- UPS (UN1TED PARCEL SERVICE) 
- FEDERAL EXPRESS 
- ТNТ EXPRESS WORLDWIDE 
- EAST EUROPEAN EXPRESS 
- ARAMEX 
- BALКAN COURRIER 
- DESPRED - EXPRESS 
- EASY МАRКЕТ 
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- НОМЕ SHOPPING 
- EURO DIRECГ. 

Конkуренmнu ре2uоналнu мрежu за gocmaBka на nepuoguчнu 

neчamнu uзgанuя на mepumopuяma на нашата страна са opzaнuзupaнu 

om фuрмu kamo: 

- Courrier (ПлоВguВ) 
- Moblle MoЬiles (ПлеВен) 

- Burgas Press (Бур2ас) 
- Kogel & Olart ( Софuя) u gp. 

Bcuчku 2ореuзброенu часmнu фupмu-onepamopu, фунkцuонuраm на 

осноВанuе на pe2ucmpaцuя no Тър20Всkuя заkон у нас, без нukakBu 

оzранuченuя uлu лоялност В kонkуренцuяmа, nopagu лunca на Заkон за 
noщeнckume съобщения. Тяхната geuнocm е насочена kъм 

ренmабuлнumе услу2u межgу 2олемumе 2pag0Be u межgунароgнuя 

mpaфuk, без uнmepec kъм ceлckume u gpy2u pauoнu, kъgemo nечалбаmа е 
невъзможна. Това обсmояmелсmВо утежнява uзkлlочumелно МН020 

фuнансоВаmа сmабuлносm на нацuоналнuя noщeнcku onepamop -
"Бъл2арсku noщu" - ЕООД, koumo е наmоВарен ga осu2уряВа 

нeoбxoguмume на общесmВоmо noщeнcku услу2u ВъВ Bcuчku населени 
места на страната, Bъnpeku тяхната неренmабuлносm. 

Koмumemъm no noщu u gалеkосъобщенuя omчuma сВояmа 

geuнocm npeg Muнucmepckuя съВеm на Penyблuka Бъл2арuя. Член на 
ПpaBumeлcmBomo - Зaм.мuнucmъp-npegcegameл, наблlоgаВа u оm20Варя 
за работата на КПД. 

5. Моля назоВеmе общесmВенuя onepamop на noщeнckume 

услу2u kamo nocoчume: 

а) coбcmBeнocmma u kонmрола Върху onepamopa; 

6) мрежата om фuлuалu u gъщернu фuрмu; 

В) npuxogume u чucmama печалба; 

2) брои служители; 

g) обхВаmа u 2амаmа на ycлy2ume. 

Общесm6ен оператор на noщeнcku услу2u: "Бъл2арсku noщu " -
ЕООД 

а) собсm8еносm: 100 % yчacmue на gържаВаmа В mъp20Bckomo 

gpyжecmBo 

- kонmрол се осъщесmВяВа om ре2улаmорнuя ор2ан - Koмumema no 
noщu u gалеkосъобщенuя u "Контрольор", съ2ласно mъp20Bckuя 

заkон. 
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б) мрежа om фuAuaAu u gъщернu фuрмu: 
28 ре2uоналнu уnраВленuя u 4 cneцuaлuзupaнu npegnpuяmuя; 
3000 noщeнcku cmaнцuu u 130 ре2uоналнu noщeнcku cmaнцuu за 

mехнолшшчно уnраВленuе 

6) npuxogu u чucma nечаАба: 

npuxogu за 19952. 
- чucma печалба 

2) броu CAYЖUmeAU: 

g) обх6аm на ycAy2ume: 

nucмoBнu npamku 
- koлemнu npamku 

noщeнcku зanucu; 

2 577 985 хuл.лВ . 

не е реалuзuрана 

17 000 

LC/AO go 2 k2. 
СР go 20 k2. 

разnросmраненuе на neчama - абонамент u nаВuлuонна mър20Вuя; 
- услу2u no go20Bop с gpy2u ор2анuзацuu: 

- банkоВu услу2u; 
- uзnлащане на neнcuu; 
- onpegeлeнu mелеkомунukацuоннu услу2u; 
- uнkacupaнe на cpegcmBa по cмemku за ел.енер2uя u mоnлuнна 

енер2uя. 

6. В kakBu cъomBemнu ме:жgунароgнu ор2анuзацuu членуВа 

Вашата страна? 

Пощенсkаmа agмuнucmpaцuя на нашата страна, В лuцеmо на 

Koмumema по noщu u gалеkосъобщенuя (КПД) В kaчecmBomo му на 
gър:ж:аВен ре2ламенmuращ ор2ан, членуВа om uмemo на Penyблuka 

Бъл2арuя В: 

а) Всемuрнuя noщeнcku съlоз (UPU), kamo суВерена страна om 
18792. 

ТоВа е мe:ж:gynpaBumeлcmBeнa ор2анuзацuя, сnецuалuзuрана В 

областта на noщeнckume съобщения kъм ООН, В koяmo членуВаm 190 
cmpaнu В cBema. 

Koмumemъm по noщu u gалеkосъобщенuя, kamo ре2улuращ 

gър:ж:аВен ор2ан, учасmВа В paбomama на AgмuнucmpamuBнuя съВеm -
ор2ан на ВПС, наmоВарен с Bъnpocume по ре2ламенmацuяmа u 
ме:жgуgържаВнumе оmношенuя по noщeнckume съобщения. 
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На nослеgнuя 21-u Кон2рес на ВПС (Сеул, 1994 2.) , Р. Бъл2арuя 
беше избрана за зам. npegcegameл на Комuсuя 6 - "Сеулсkа nощенсkа 

cmpame2uя", оm20Варяща за nepcnekmuBнomo cmpame2uчecko paзBumue 
на noщeнckume съобщения през 5-2оguшнuя nepuog слеg Кош~реса u В 
бъgеще. 

6) EBponeiickama kонференцuя на Agмuнucmpaцuume no noщu u 
gалеkосъобщенuя (СЕРТ), om 1990 2. 

ТоВа е ре2uонална ор2анuзацuя на cmpaнume от EBpona, 
сnецuалuзuрана В областта на съобщенuяmа. 

КПД, kamo ре2улuращ gържаВен ор2ан, учасmВа В работата на 

EBponeiickuя koмumem по nощенсkо реzламенmuране (CERP) - ор2ан 

на СЕРТ, наmоВарен с nроблемumе по ре2ламенmацuяmа В обласmmа на 

noщeнckume съобщения. 

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ " - ЕООД, kamo национален noщeнcku 
оператор, npegcmaBляBam страната В: 

а) СъВеmа по nощенсkа ekcnлoamaцuя - ор2ан на ВПС, 

наmоВарен с Bъnpocume no onepamuBнama geiiнocm В обласmmа на 

noщeнckume съобщения. 

6) EBponeiickama орzанuзацuя на Нацuоналнumе noщeнcku 

onepamopu (POSTEUROP) - ор2ан на СЕРТ, ан2ажuран с nроблемumе 

по ekcnлoamaцuяma В областта на noщeнckume съобщения. 

През месец anpuл 1996 2oguнa Бъл2арuя В лuцеmо на Koмumema 
no noщu u gалеkосъобщенuя беше goмakuн на състоялата се среща на 
мuнucmpume, оm20Варящu за noщume u gалеkосъобщенuяmа om 
бaлkaнckume cmpaнu. Целта на срещата беше ga се сформuраm 

балkансku noщeнcku u mелеkомунukацuонен пул. 

На срещата бе npuema резолlоцuя, с koяmo се nogkpenя ugeяma за 
съВмесmнu geucmBuя на gъpжaBume от балkансkuя ре2uон В обласmmа 

на noщume u meлekoмyнukaцuume, koumo npegcmaBляBam необхоguма 
npegnocmaBka за успешното реалuзuране на Bucoko paзBumu 

съобщumелнu мрежu u услу2u В uнmepec на соцuалноmо, 

ukoнoмuчeckomo u kyлmypнomo paзBumue на нapogume от ре2uона. 

Също maka се nognuca меморанgум за onepamuBнo, ukoнoмuчecko 
u научно-mехнuчесkо cъmpygнuчecmBo межgу нацuоналнumе noщeнcku 
onepamopu на бaлkaнckume cmpaнu с цел ykpenBaнe на noщeнckume 

съобщения, успешното реалuзuране на Ceyлckama nощенсkа cmpame2uя 

В национален u ре2uонален acnekm, за заgълбочаВане на Взаuмноmо 

cъmpygнuчecmBo за paзBumue на noщeнckume мрежи u услу2u В ре2uона 




