
ІІ.  ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 
 

Най-важният нормативен акт, който регулира далекосъобщенията 
в Република България, е Законът за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 
93 от 1998г., изм. и доп., бр. 26 от 1999г., бр. 10 и 64 от 2000г.) За да 
продължи хармонизирането с европейското законодателство и да се 
подобри нормативната рамка у нас, през 2000 г. Министерският съвет 
прие и внесе за разглеждане от Народното събрание Закон за изменение 
и допълнение на Закона за далекосъобщенията (ЗИДЗД). ДКД активно 
участва в разработването на този закон. 
 

През 2000 г. продължи изграждането на регулаторната рамка, като 
бяха приети следните разработени от ДКД подзаконови нормативни 
актове по прилагането на ЗД: 

 
• Наредба №` 5 от 24 януари 2000 г. за оценяване съответствието 
на радиосъоръжения и крайни устройства за далекосъобщения и 
свързването им към обществени далекосъобщителни мрежи (ДВ, 
бр. 9 от 2000г.) 

 
• Наредба № 6 от 2 юни 2000 г. за условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване 
на обособени мобилни радиотелефонни мрежи (PMR), без конкурс 
или търг (ДВ, бр. 49 от 2000 г.) 

 
• Наредба № 7 от 18 юли 2000 г. за условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване 
на мрежи от фиксирани радиорелейни линии, без конкурс или търг 
(ДВ, бр. 61 от 2000 г.) 

 
• Наредба № 10 от 27 юли 2000 г. за издаване на индивидуални 
лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени 
VSAT мрежи с управляваща станция на територията на Република 
България, без конкурс или търг (ДВ, бр. 64 от 2000 г.) 

 
 

ДКД прие следните общи лицензии по прилагане на ЗД: 
 
 
• Обща лицензия № 201 за осъществяване на далекосъобщителна 
дейност чрез мобилни спътникови терминали (ДВ, бр. 14 от 2001 
г.) 

 
• Обща лицензия № 202 за осъществяване на далекосъобщителна 
дейност чрез спътникови терминали за репортажни цели (ДВ, бр. 
86 от 2000 г.) 

 



• Обща лицензия № 203 за осъществяване на далекосъобщителна 
дейност чрез репортажни радиорелейни линии (ДВ, бр. 86 от 2000 
г.) 

 
• Обща лицензия № 206 за изграждане, поддържане и използване 

на мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати 
(ДВ, бр. 16 от 2000 г.) 

 
• Обща лицензия № 210 за инсталиране и експлоатация на 
телефонни апарати за обществено ползване и предоставяне на 
услуга чрез тях (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) 

 
 

С решение № 1321 от 20.12.2000 г. ДКД прие Национален 
номерационен план (ННП) и Правила за разпределение на ННП и 
процедури по първично предоставяне, резервиране и отнемане на 
номерационен капацитет. С това, за първи път у нас и в съответствие с 
европейската и световната практика, разпореждането с номерационния 
капацитет премина от традиционния далекосъобщителен оператор към 
регулаторния орган. 
 

С решения на МС № 551 от 31.07.2000 г. и № 743 от 13.11.2000 г. 
двукратно беше актуализиран Националният план за разпределение на 
радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за 
граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за 
съвместно ползване между тях, наричан по нататък НЧП. С тези 
актуализации продължи освобождаването на нови радиочестотни ленти 
за граждански нужди и се откриват възможности за въвеждането на 
съвременни радиокомуникационни технологии у нас. Ролята на ДКД в 
този процес е съществена, защото регулаторният орган най-пряко 
взаимодейства с далекосъобщителните оператори и има най-точна 
представа за потребностите от радиочестотен спектър. 
 

Към края на 2000 г. бяха изработени и изпратени за съгласуване 
със заинтересованите ведомства проект за изменение и допълнение на 
Наредба № 3 от 12.03.1999 г. за начините за определяне на размера на 
лицензионните и други такси по глава 11, раздел ІІ от ЗД (ДВ, бр. 15 от 
2001 г.) и проект на Постановление на Министерския съвет за 
одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от ДКД по Закона за 
държавните такси. Промените в Тарифата бяха продиктувани от вече 
актуализираната нормативна база и от развитието в сектора. 
Разработени в сътрудничество с организации на далекосъобщителни 
оператори (AББРО, АБКО и др.) и с големите далекосъобщителни 
оператори (БТК ЕАД, �Мобилтел�, РТК ООД), промените регламентират 
по-справедливо и по-целесъобразно разпределение на финансовата 
тежест между операторите при спазване на принципите за 
равнопоставеност и разходоориентирани такси. За първи път се въведе 
и такса за предоставяне на номера от Националния номерационен план. 
Тарифата е одобрена с ПМС № 25 от 31.01.2001 г. (ДВ, бр. 15 от 2001 г.). 



 
Във връзка със Закона за държавния служител и Закона за 

администрацията, както и с подзаконовите актове по тяхното прилагане, 
беше подготвен и изпратен в МС Устройствен правилник на Държавната 
комисия по далекосъобщения и нейната администрация. Устройственият 
правилник на ДКД е приет с ПМС № 18 от 26.01.2001 г. (ДВ, бр.10 от 
2001 г.). 

 
 


