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VII. ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ  
В условията на либерализиран пазар от съществено значение за регулатора е да осигури на 

всички потребители възможността да се свързват помежду си. Това предполага нарастващото 
значение на взаимното свързване между мрежите на действащите на пазара и новолицензираните 
далекосъобщителни оператори като основен механизъм за гарантиране на ясни и прозрачни 
правила за развитието на далекосъобщенията у нас. 

С новия Закон за далекосъобщенията се въведе регулаторната рамка на ЕС от 1998 г. Новата 
нормативна уредба предполага спазването на принципа на прозрачност при предоставяне и 
договаряне на условията на взаимното свързване между операторите, които имат право и 
задължение да осигурят взаимно свързване на мрежите си, както и спазване на принципа на 
равнопоставеност от тези от тях, които са определени за оператори със значително въздействие 
върху пазара.  

Разпоредбата на ЗД предвижда операторите на фиксирани телефонни мрежи, предоставящи 
фиксирани гласови телефонни услуги, със значително въздействие върху пазара, да изготвят типово 
предложение за сключване на договор за взаимно свързване. Във връзка с това през 2003 г. се 
проведоха консултации с БТК ЕАД по представен от компанията проект на типово предложение.  

В закона е предвидена възможност всеки абонат да може да избира оператора на преносната 
среда за осъществяване на междуселищни и международни разговори. Задължителното 
предоставяне на тази услуга от операторите със значително въздействие върху пазара, 
предоставящи фиксирана гласова телефонна услуга, играе съществена роля за навлизането на 
новите оператори на пазара. Предвид необходимостта от влагането на много средства и време за 
изграждане на собствена абонатна мрежа, услугата “избор на оператор” се явява ключов фактор за 
развитието на конкуренцията в либерализирания далекосъобщителен пазар.  

През изтеклата година започна работа по създаването на подзаконовата нормативна уредба в 
тази област и по-точно Наредбата за условията и реда за взаимно свързване на 
далекосъобщителните мрежи. Предвижда се в наредбата да се доразвият принципите, заложени в 
ЗД, като се определи обхвата на услугите по взаимното свързване и се детайлизират съществените 
изисквания, които следва да бъдат спазвани при осъществяването му. Наредбата ще определи и 
правата и задълженията на операторите, с оглед осигуряване защита на интересите им при 
сключване на договори за взаимно свързване, както и с цел осигуряване на качеството на 
предоставяните услуги по взаимно свързване.  

Въпреки появата на нови оператори, предоставящи гласова услуга, след отпадането на 
монопола на БТК ЕАД не бяха сключени нови договори за взаимно свързване, като се очаква това да 
стане през 2004 г.  

През 2003 г. продължи действието на вече сключените договори, като към тях бяха включени 
нови клаузи, свързани с промени в цените за взаимно свързване между фиксирания и мобилните 
оператори, както и с договореностите им по отношение на предлагани и нови услуги като 
“Колокиране на комуникационно оборудване на мобилни оператори от БТК ЕАД”, предоставяне на 
достъп до услугите "Зелен телефон 0800" и "Универсален номер 0700", предлагани от БТК ЕАД, на 
абонатите и потребителите на други мрежи и др. 

До края на 2002 г. беше наложен държавен монопол върху осъществяването на презграничен 
пренос на глас в реално време за целите на предоставяне на международни гласови услуги от 
обществени далекосъобщителни оператори. Във връзка с това целият международен трафик от и 
към Република България задължително минаваше през БТК ЕАД, като условията за 
осъществяването му се уреждаха в договорите за взаимно свързване. Либерализирането на 
далекосъобщителния пазар позволи далекосъобщителните оператори да свързват взаимно своите 
мрежи директно с мрежите на далекосъобщителни оператори извън страната. От тази възможност 
през 2003 г. се възползва “МобилТел” ЕАД, което се отрази в договореностите на компанията с БТК 
ЕАД по отношение на международната свързаност. 

Във връзка с удължаване на абонатните номера в мрежата на "МобилТел" ЕАД към договорите 
му за взаимно свързване с другите оператори, бяха сключени допълнителни споразумения за да се 
осигури взаимодействието между мрежите и минимално затруднение за потребителите.  

Предвид законовото задължение на оператори на обществени фиксирани телефонни мрежи, 
предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, със значително въздействие върху пазара, да 
имат типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия от 
01.01.2005 г,. се очаква през 2004 г. да започне работа по неговото изготвяне, с което ще се 
създадат предпоставки за развитие на конкуренцията в абонатната мрежа. 


