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II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 
 

През 2005 година КРС продължи изграждането на нормативна регулаторна 
уредба, съответстваща на новите тенденции в развитието на телекомуникациите и 
хармонизирана с европейското законодателство във връзка с поетите ангажименти на 
страната към Европейския съюз.  

На 14 септември Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на 
Закона за далекосъобщенията (ЗИДЗД).  

Измененията и допълненията в ЗД са концентрирани върху два основни 
проблема.  

Задължението на страната ни да въведе изискванията на Директива 
97/33/ЕС, с което да се уреди възможността КРС да решава спорове между 
далекосъобщителни оператори, което бе направено с приемането на действащия към 
момента ЗД, но беше необходимо въвеждането на разпоредби, които на законово 
равнище да въведат процедурата, която следва да спазва КРС.  

В действащия ЗД беше заложено правомощие на регулаторния орган да се 
произнася със задължителни указания при отправено искане от засегнато лице във 
връзка с неизпълнение на задължение за взаимно свързване, предоставяне на 
необвързан достъп до абонатните линии, специфичен достъп, съвместно ползване или 
предоставяне на линии под наем от друг далекосъобщителен оператор.  
 ЗИДЗД въведе специална процедура, позволяваща на регулаторния орган – КРС 
да разглежда спорове между далекосъобщителни оператори. Спорове, свързани с 
взаимно свързване, необвързан достъп до абонатната линия, специфичния достъп до 
мрежата, предоставяне на линии под наем и съвместно ползване на помещения и 
съоръжения, могат да бъдат решавани от Комисията чрез съдействие за постигане на 
съгласие или чрез задължителни указания. За посочените процедури КРС определя 
специализирана експертна комисия.  

Когато засегнатите лица са отправили искане за съдействие за постигане на 
съгласие, с решение на Комисията се определя специализирана комисия. Ако не се 
постигне съгласие между страните в 30-дневен срок от постъпване на искането, или 
при отказ на някое от лицата от съдействието, засегнатите могат да поискат КРС да 
даде задължителни указания. Процедурата по оказване на съдействие за постигане на 
съгласие е безплатна. 
 Когато засегнатите лица са подали искане за даване на задължителни указания, с 
решение на КРС се определя специализирана комисия, която събира необходимите 
документи, изслушва засегнатите страни и при необходимост изисква допълнителни 
доказателства или извършва проверки чрез оправомощени служители на КРС за 
обстоятелствата по спора.  

 Специализираната комисия в двумесечен срок след започване на процедурата 
предоставя на Комисията доклад, към който прилага събраната в хода на процедурата 
документация и проект на решение. 

 КРС може да приеме предложеното от специализираната комисия решение, 
може да излезе с друго мотивирано решение, или да разпореди извършването на 
допълнителни действия по проверка на фактическата обстановка, анализирането й от 
специализираната комисия и изготвянето на нов проект за решение. Срокът за 
произнасяне на Комисията е до три месеца от стартиране на процедурата по даване на 
задължителни указания. 
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 Вторият момент при изменението и допълнението на ЗД е свързан с 
недостатъчно добрата възможност при някои от текстове на ЗД да бъдат достигнати 
целите, посочени в разпоредбата на чл. 2 от ЗД: осигуряване на предпоставки за 
развитие на далекосъобщителния пазар, създаване на условия за 
равнопоставеност на операторите и насърчаване на конкуренцията между тях; 
гарантиране на свободата и тайната на съобщенията; защита на интересите на 
потребителите на далекосъобщителни услуги; предоставяне на универсална 
далекосъобщителна услуга; ефективно използване на ограничен ресурс; защита 
на обществения интерес и осигуряване на националната сигурност и отбраната на 
страната.  

В тази връзка ЗД е изменен така, че за всички общи административни актове, 
които приема КРС, се провежда процедура на обществено обсъждане (а не само за тези, 
които изрично са предвидени в ЗД). Така се постига по-голяма прозрачност и 
предвидимост в действията на Комисията. 

Въведено е изискването при издаване на лицензия за далекосъобщителна 
дейност, за която се използва ограничен ресурс, при обявяването на който не се е 
стигнало до провеждане на процедура (конкурс или търг) поради недостатъчен брой 
кандидати, издаването на лицензията да се извършва от КРС само на лице, което 
отговаря на изискванията за тази дейност, в случай, че състезателна процедура би се 
провела. Тази промяна е въведена, тъй като при подобно ограничение на ресурса 
лицето, което ще извършва дейността, следва да отговаря на определени финансови 
или технически изисквания, или на изисквания, свързани с конкуренцията. 

В действащия ЗД не беше предвидена възможност за промяна на системата за 
определяне на разходите, която е основен инструмент при проследяване на 
задължението на операторите със значително въздействие върху пазара за 
разходоориентираност на цените при предоставяне на определени услуги. Дори да 
бъдат установени недостатъци при прилагане на веднъж одобрена система, не беше 
предвидена възможност нито за КРС, нито за оператора, който я прилага, да предложи 
и обсъди възможност за нейната промяна. Тази възможност вече е налице, като със 
изменението и допълнението на ЗД се дава възможност системата за определяне на 
разходите да се изменя както по инициатива на КРС, така и от оператора със 
значително въздействие върху пазара. 

През 2005 г. КРС започна работа по въвеждането на Регулаторна рамка 2002, а 
именно стартира разработката на проект на Закон за електронните съобщения.  

По-долу са посочени най-важните характеристики на проекта, транспониращи 
регулаторната рамка за електронни съобщения. 

Национален регулаторен орган 
Запазва се структурата и независимостта на националния регулаторен орган – 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Детайлно е разписана процедурата по 
консултации с участниците на пазара, националния орган по конкуренция – Комисията 
за защита на конкуренцията (КЗК), Европейската комисия (ЕК) и националните 
регулаторни органи на държавите-членки.  

 
Оторизация 

Предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги без използването 
на ограничени ресурси е на основата на обща оторизация. Предприятията, които искат 
да предоставят електронни мрежи или услуги, уведомяват КРС, че ще извършват 
дадена дейност, като се съобразят с предвидените за това условия. Не се изисква 
изрично разрешение или друг административен акт от КРС.  
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В случай, че за предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги е 
необходимо използването на ограничен ресурс, КРС провежда търг или конкурс. На 
предприятието, спечелило търга или конкурса, се предоставяни индивидуални права за 
ползване на ограничен ресурс – честоти и номера. Основните критериите, по които се 
определя спечелилият конкурса, са дадени в закона.  

 
Значително въздействие върху пазара (SMP) 
Наложените задължения на SMP операторите по настоящия Закон за 
далекосъобщенията се запазват до приключването от КРС на пазарните анализи и 
определянето на предприятията със значително въздействие върху пазара, на които се 
налагат специфични задължения.   

КРС провежда обсъждане със заинтересованите страни на мерките, които смята 
да наложи на дадено предприятие и ги съгласува с КЗК. Комисията публикува 
резултатите от обсъждането, с изключение на конфиденциалната информация.  

КРС уведомява ЕК и националните регулаторни органи на страните-членки за 
определянето на SMP предприятия на съответните пазари, за задълженията, които 
смята да наложи на тези SMP предприятия и предоставя информация за причините, 
поради които налага тези мерки.  

 
Достъп и взаимно свързване 

Достъпът и взаимното свързване между мрежите на предприятията се 
осъществява въз основа на търговски договор.  

КРС трябва да извърши анализ на пазарите на едро, включващи тези за достъп и 
взаимно свързване. Комисията може да определи предприятие със значително 
въздействие на тези пазари и да наложи задължения за прозрачност, равнопоставеност, 
разделно счетоводство и разходоориентираност.  

Дефиницията за “достъп” е разширена и включва средствата и/или услугите за 
достъп, като свързващо оборудване, достъп до физическа инфраструктура, 
функционални системи, роуминг достъп и др. 

 
Универсална услуга 

Обхватът на универсалната услуга се запазва, като технологичните ограничения 
по отношение на свързването са избегнати чрез въвеждането на понятието “определено 
местоположение” на мястото на “фиксирана точка от мрежата”.  

КРС може да определи различни предприятия да предоставят различни елементи 
от универсалната услуга, като се знае, че тя трябва да покрива цялата територия на 
страната. Предвиден е конкурентен принцип за определяне на предприятия, 
предоставящи универсална услуга.  

Предприятията трябва да предлага специални тарифни пакети за потребители с 
ниски доходи и за хора с увреждания. Целевите показатели за качество на 
универсалната услуга се определят и наблюдават от Комисията.  

Чрез фондов механизъм между доставчиците на електронни съобщителни мрежи 
и услуги ще се поделят разходите за предоставянето на универсалната услуга в 
икономически неизгодни райони. Социалните фондове ще се използват за осигуряване 
на универсалната услуга за хора с увреждания и потребители със специални социални 
нужди. 

 
Защита на интересите на потребителите 

Потребителите трябва да имат право да подписват договори с предприятията. 
Предприятията публикуват общи условия за взаимоотношенията си с крайните 
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потребители. Предприятията трябва да предоставят актуална информация за цените, 
тарифите и качеството на услугите.  

За да защити интересите на крайните потребители и да насърчи реалната 
конкуренция, КРС може да приложи ценови таван на цените на дребно, мерки за 
индивидуално наблюдение на дадени цени или мерки за определяне на цените на 
основата на разходите, или на цени, предлагани на подобни пазари. 

 
Защита на личните данни 

Тайната на съобщенията е гарантирана чрез закона. Подслушването, записването 
и съхранението на съобщенията от други лица, без изричното съгласие на 
потребителите, е забранено. Защитата на данните може да бъде нарушена само в случай 
на криминални разследвания или при защита на националната сигурност, отбрана и 
обществен ред.  

Предвижда се проектът да бъде приет от Народното събрание през второто 
полугодие на 2006 г. 
 

1. Доразработване на предвидените в ЗД подзаконови нормативни 
актове 

През 2005 г. бяха подготвени и приети изменения и/или допълнения в някои от 
предвидените в ЗД подзаконови нормативни актове, което създаде възможност 
окончателно да се завърши приложимата правна телекомуникационна рамка, даваща 
възможност за реално създаване и развитие на либерализиран пазар. 

1.1 Със свои Постановления № 164 от 19.-07.2005 г. и № 221 от 19.10.2005 г. 
Министерският съвет, по предложение на КРС, прие изменения и допълнения на 
Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по 
Закона за далекосъобщенията, приета с ПМС № 71 от 07.04.2004 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 
16.04.2004 г. (Тарифата). Промените целяха да се прецизира размерът на таксите, за да 
се постигне по-пълно съответствие с основните принципи, заложени в ЗД и по-
специално принципът на равнопоставеност между операторите, да се съобразят таксите 
с разходите на КРС, свързани с лицензирането, регистрирането и контрола на 
условията, предвидени в лицензиите, както и да се създадат предпоставки за по-
ефективно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър. Във връзка с 
разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от ЗД, в който е предвидено ежегодно до 30 септември 
КРС да предлага на МС да приема размера на годишните лицензионни такси за 
осигуряване на дейностите по регулиране, които КРС администрира като приходи по 
бюджета си, с ПМС № 221 от 19.10.2005 г. се прие намаление на годишната 
лицензионна такса за осигуряване на дейностите по регулиране, посочени в чл. 6 от 
Тарифата. Тя се изменя от 0,5 на 0,4 на сто от годишните брутни приходи от 
лицензираната дейност без данък върху добавената стойност след приспадане на 
разходите, при наличието на разходи, за изходящ трафик към оператори при взаимно 
свързване на мрежи и за специфичен достъп. Намалението е поради обстоятелството, 
че сега навлизащите на пазара оператори не са финансово укрепнали и по този начин се 
цели насърчаване на развитието на конкуренцията.   
 

1.2. Със свои Постановления № 49 от 25.03.2005 г. и № 155 от 12.07.2005 г. 
Министерският съвет, по предложение на КРС, прие изменения в Наредбата за 
определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на 
далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба, Приета с ПМС № 214 от 
12.08.2004 г., (обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г.). С измененията се осигури възможност 
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част от честотния ресурс, определен за неподвижната радиослужба в обхвата 26 GHz, 
да бъде използван за изграждането и на далекосъобщителни мрежи от вида „точка към 
много точки”. Направеното допълнение даде възможност да се използва ново честотно 
разпределение за широколентов пренос и даде възможност за изграждане на по-голям 
брой мрежи от този вид. Целта е на българския телекомуникационен пазар да бъдат 
изградени нов вид обществени далекосъобщителни мрежи за високоскоростен пренос 
на данни, Интернет,  видеосигнали и др. Чрез мрежите от вида „точка към много точки” 
могат да бъдат обслужвани както големи корпоративни клиенти, така и фирми от 
малкия и средния бизнес. 
  

1.3. С Постановление № 27 от 18.02.2005 г., МС прие Наредба за условията и 
реда за съхраняване със задължение за поверителност от председателя на 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения на образци на 
криптографски ключове, в случай на използването им от далекосъобщителни 
оператори (обн., ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.).  

 
1.4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 208, ал. 3 от ЗД с Постановление № 55 от 

29.03.2005 г. МС прие Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната 
маркировка за идентификация на радиосъоръженията, (обн., ДВ, бр. 31 от 
8.04.2005 г.). 

 
1.5. Бяха разработени и издадени съвместни наредби от министъра на 

транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
както следва: 
• НАРЕДБА № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни 
далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г.); 
• НАРЕДБА № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и 
поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори 
далекосъобщителна инфраструктура (обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г.). 

1.6. През 2005 г. КРС разработи и прие проекти на нормативни актове, 
предвидени в ЗД, както следва: 

√ Проект на Наредба за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии 
без конкурс и търг за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени 
далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за професионални цели; 
 √ Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне и ползване на 
функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия” и „идентификация на 
свързаната линия”; 
 √ Проект на Наредба за условията и реда за издаване на телефонни указатели, 
включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и 
предоставяне на телефонни справочни услуги; 

√ Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Методиката за 
условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната 
далекосъобщителна услуга, приета с ПМС № 229/31.08.2004 г. (обн., ДВ, бр.78 от 2004 
г.). 

√ Проект на Постановление на МС за допълнение на Наредбата за определяне на 
процедурните правила и техническите параметри за работа на радиослужба 
„Радиоразпръскване”, приета с ПМС № 218 от 19.08.2004 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2004 г.). 
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2. Приети от КРС и изменени общи административни актове: 

2.1. През 2005 г. КРС прие следните общи административни актове: 
• Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за 

осъществяване на далекосъобщения, приета с Решение № 431 от 17.03.2005 г. на КРС 
(обн., ДВ, бр. 46 от 03.06.2005 г.). Регулаторната политика отчита настоящото 
състояние и определя насоките за използване на този ресурс при развитие на 
далекосъобщителния пазар в краткосрочен (2005 г.) и средносрочен (2006 - 2007 г.) 
план. Тя е в съответствие с Актуализираната секторна политика в областта на 
далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.) и е свързана с пълната 
либерализация на далекосъобщителния пазар. Разширяването на обхвата на 
предлаганите далекосъобщителни услуги е ключов фактор за развитие на 
информационно общество и сектор „далекосъобщения”. Подходяща регулаторна 
политика е от голямо значение за постигане на достъпност на далекосъобщителните 
услуги както за обикновените потребители, така и за представителите на търговския 
сектор. 

• Регулаторна политика за управление на разпределения за граждански нужди 
радиочестотен спектър, приета с Решение № 1000 от 13.06.2005 г. на КРС (Обн., ДВ, бр. 
53 от 28.06.2005 г.). При изработването на Регулаторната политика са взети предвид 
тенденциите за развитие на далекосъобщителния сектор в световен и европейски 
мащаб, като се отчита необходимостта от управление на радиочестотния спектър 
съгласно разпоредбите на Радиорегламента на Международния съюз по 
далекосъобщения, решенията и препоръките на Европейската комисия и Комитета за 
електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, за 
да се осигури ефективното му използване. Регулаторната политика определя основните 
цели и механизми за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен 
спектър в средносрочен план – до края на 2008 г. 

• Национален номерационен план на Република България, приет с Решение № 
1354 от 21.07.2005 г. (обн. ДВ, бр 64 от 05.08.2005 г.). 

• Правила за реда и условията за осъществяване на специфичен достъп до 
фиксираната телефонна мрежа на оператор със значително въздействие върху пазара на 
фиксирани телефонни мрежи, предоставящи фиксирани гласови телефонни услуги, 
приети с Решение № 110 от 25.01.2005 г. на КРС. 

• Правила за изчисляване на нетните загуби на обществените оператори от 
предоставянето на универсална далекосъобщителна услуга, приети от КРС с Решение 
№ 906 от 26.05.2005 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 24.06.2005 г.). Правилата са приложими 
спрямо  всички доставчици на универсална услуга, които искат да бъдат компенсирани 
за претърпени загуби. 

• Обща лицензия № 205 от 20.1.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и радиостанции на 
въздухоплавателни обекти (обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2005 г.) 
 

2.2. През 2005 г. КРС направи изменения и в следните общи лицензии: 
 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 201 от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения 

чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и 
телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 202 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез спътникови мрежи за репортажни цели - SNG; 
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 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 203 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 204 от 7.06.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
при предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени 
телефонни апарати; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 205 от 20.1.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти и радиостанции на 
въздухоплавателни обекти; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 207 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 211 от 01.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) - за 
краткосрочни събития; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 212 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR); 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 213 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за персонално 
повикване; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 215 от 29.07.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба - 
VSAT мрежи; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 216 от 29.07.2004 г. за предоставяне на далекосъобщителна 
услуга - достъп до спътникови системи; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 217 от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на 
ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 218 от 15.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществена далекосъобщителна телексна мрежа; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 219 от 15.10.2004 г. а осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа; 

 ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 220 от 01.10.2004 г. за осъществяване на далекосъобщения 
чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба. 

Измененията в общите лицензии отразяват промените, настъпили в 
телекомуникационния сектор като цяло, както и промените, настъпили в 
законодателството в други области. 

 
Във връзка с режима за регистрация по обща лицензия при осъществяване на 

далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежи или радиосъоръжения чрез 
използване на радиочестотен спектър за общо ползване, както и съобразно дадените от 
ЗД правомощия, КРС прие Решение № 623 от 10.02.2005 г. за изменение и допълнение 
на Решение № 717 от 12.02.2004 г. С него Комисията определи лентите в 
радиочестотния спектър, предназначени за общо ползване, както и целите, за 
които те могат да се използват, при съобразяване с Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за 
граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за 
съвместно ползване между тях. 
 
3. КРС издаде три индивидуални лицензии за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществени подвижни клетъчни мрежи по 
стандарт UMTS
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Със свои Решение № 666, Решение № 667 и Решение № 668 oт 25.04.2005 г., в 
резултат на тръжна процедура КРС издаде съответно на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, на БТК 
АД и на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД индивидуални лицензии за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна 
клетъчна мрежа по стандарт UMTS с национално покритие за срок от 20 (двадесет) 
години. Лицензията, издадена на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД „, е от клас А, като с нея е 
предоставен индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър, 
както следва: 2 х 10 MHz, съответно в честотни ленти 1920-1930 MHz и 2110-2120 MHz 
+ 1 х 5 MHz в честотна лента 2010-2015 MHz. Лицензиите, издадени на БТК АД и на 
„КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД са от клас Б и с тях е предоставен ограничен 
ресурс от радиочестотния спектър – 2 х 5 MHz + 1 x 5 MHz, както следва: 2 х 5 MHz 
съответно в честотни ленти 1930-1935 MHz и 2120-2125 MHz + 1 х 5 MHz в честотна 
лента 2015-2020 MHz и съответно 2 х 5 MHz съответно в честотни ленти 1935-1940 
MHz и 2125-2130 MHz + 1 х 5 MHz в честотна лента 2020-2025 MHz. 

4. КРС издаде четири индивидуални лицензии за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществени мрежи от неподвижната 
радиослужба от вида „точка към много точки” 

Със свои Решение № 2094 и Решение № 2095 oт 09.11.2005 г., в резултат на 
тръжна процедура КРС издаде две индивидуални лицензии от клас А за осъществяване 
на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната 
радиослужба от вида „точка към много точки” с национално покритие за срок от 10 
(десет) години, съответно на „ТРАНС ТЕБЕКОМ” ООД и на „КАБЕЛНЕТ” ЕООД. С 
всяка лицензия беше предоставен индивидуално определен ограничен ресурс от 
радиочестотния спектър в честотен обхват 3,4 –3,6 GHz - съответно една двойка 
дуплексно спрегнати честотни блока с ширина по 21 МНz, при дуплексно отстояние 
100 МНz.  

С Решение № 2175 от 30.11.2005 г. Решение № 2270 от 06.12.2005 г. в резултат 
на тръжна процедура КРС издаде две индивидуални лицензии от клас Б за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от 
неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” с национално покритие за 
срок от 10 (десет) години, съответно на „НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и на 
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД. С всяка лицензия беше предоставен индивидуално определен 
ограничен ресурс от радиочестотния спектър в честотен обхват 3,4 –3,6 GHz - 
съответно една двойка дуплексно спрегнати честотни блока с ширина по 10,5 МНz, при 
дуплексно отстояние 100 МНz. 
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5. Либерализация на телекомуникационния пазар на фиксирани 
обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги 
и създаване на възможност за навлизане на нови алтернативни 
оператори на пазара 

 С Решения № 1742 от 12.09.2005 г. и № 2389 от 21.12.2005 г. КРС определи БТК 
АД за оператор със значително въздействие върху пазара (ОЗВП) на фиксирани 
обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги, както и на 
пазара на предоставяне на услугата “линии под наем”. 

След определянето на БТК като ОЗВП, за компанията възникнаха редица 
задължения, определени съгласно разпоредбите на ЗД. Специфичните й задължения 
се отнасят до следното: 

• Осъществяване на взаимно свързване на мрежата на БТК АД с мрежата на 
други оператори при спазване на специфичните изисквания на гл.VІІ, раздел І от ЗД, 
както и определяне на разходоориентирани цени за предоставяне на услугите по 
взаимно свързване, които се определят съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1, т. 2 и 
чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на услугата „линии под наем” от минималния пакет при 
спазване на изискванията на глава VІІ, раздел ІІІ от ЗД и определяне на цени за 
предоставяне на тази услуга, съгласно чл. 215, ал.1, т. 3 и чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия на БТК АД, както 
и определяне на цени за предоставяне на необвързан достъп при цени, определени 
съобразно изискванията на чл. 215, ал. 1, т. 5 и чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на специфичен достъп до фиксираната телефонна мрежа на 
БТК АД по цени, определени съобразно изискванията на чл. 215, ал. 1, т. 4 и чл. 216 от 
ЗД; 

• Предоставяне на съвместно ползване на помещения, далекосъобщителни 
съоръжения, канали, кули и други съоръжения, част от мрежата на БТК, при 
разходоориентирани цени. 
 

С решение № 2393 от 21.12.2005 г. КРС определи „МОБИЛТЕЛ” ЕАД като 
оператор със значително въздействие върху пазара на мобилни 
далекосъобщителни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги чрез тях 
и наложи на дружеството предвидените в ЗД задължения, свързани с взаимно 
свързване, за да не се допусне нелоялна конкуренция, да се предотврати злоупотребата 
със значително пазарно присъствие и се защитят интересите на потребителите. 

 

6. Типови индивидуални лицензии 
През 2005 г. КРС одобри типови индивидуални линицензии, както следва: 
• Индивидуална лицензия № 111 за осъществяване на далекосъобщения чрез 

обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт UMTS с 
национално покритие; 

• Индивидуална лицензия № 112 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната спътникова радиослужба; 

• Индивидуална лицензия № 113 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обособена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба - радиорелейни 
линии; 
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• Индивидуална лицензия № 113 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба; 

• Индивидуална лицензия № 115 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида “точка 
към много точки” с национално покритие; 

• Индивидуална лицензия № 117 за осъществяване на далекосъобщения с 
предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – номера, чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез нея. 

Със свое Решение № 188 от 28.01.2005 г. КРС приведе в съответствие с 
разпоредбите на ЗД издадената на БТК АД индивидуална лицензия № 100 - 
00001/15.02.1999 г. за изграждане, използване и поддържане на далекосъобщителни 
мрежи на територията на Република България и за предоставяне на обществени 
далекосъобщителни услуги чрез тях.  

Със свое Решение № 1096 от 20.06.2005 г. КРС издаде индивидуална лицензия 
№ 125 на ДП „РЪКОВОДСТВО ВЪЗДУШНО ДВИЖЕНИЕ” за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна мрежа с предоставен 
индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотен спектър за 
радиослужбите „въздушна подвижна радиолокация и радионавигация за 
управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационното 
обслужване на полетите в гражданското въздушно пространство” с национално 
покритие.  

 

7. Регистрация и контрол на дейността по предоставяне на 
удостоверителни услуги, свързани с електронния подпис 

Съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 4 от ЗД и чл. 32, ал. 1 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) КРС, в качеството си на 
независим специализиран държавен орган, осъществява функции по регистрация и 
контрол на дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, свързани с 
електронния подпис, по реда, определен в ЗЕДЕП. През 2005 г. от страна на 
упълномощени служители на КРС беше извършена проверка дали се спазват 
изискванията по чл. 17 и чл. 21, ал. 1 от ЗЕДЕП от „ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ” АД, регистрирано като доставчик на удостоверителни услуги с 
Решение № 260/27.03.2003 на КРС, и “БАНКСЕРВИЗ” АД, регистрирано като 
доставчик на удостоверителни услуги с Решение № 1113/25.09.2003 г. на Комисията. 
Проверките бяха извършени в съответствие с утвърдената от КРС Методика за контрол 
на доставчици на удостоверителни услуги. Резултатите от проверките дават основание 
да се направи заключение, че като цяло дейността на тези доставчици отговаря на 
изискванията на ЗЕДЕП и подзаконовите нормативни актове, издадени по неговото 
приложение.   
            Със свое Решение № 2379/19.12.2005 г. КРС  регистрира “ИНФОНОТАРИ” ЕАД 
като трети доставчик на удостоверителни услуги по реда на ЗЕДЕП. 

През 2005 г. беше създадена работната група по въпросите, свързани с 
приложението на електронния документ и електронния подпис. Тази група се състои от 
експерти на КРС, регистрираните от Комисията доставчици на удостоверителни услуги 
за универсален електронен подпис, както и представители от Центъра по право на 
информационните и комуникационни технологии.  

Групата има за цел да работи по идентифициране и решаване на практически 
проблеми, свързани с дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, както и да 
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подпомага дейността по хармонизиране на нормативната уредба в областта на 
електронния документ и електронния подпис с европейското законодателство. 
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