18 Закон за електронните съобщения
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:
Основание за
приемане на
акта:
Орган
приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:

Други органи по
прилагане на
акта:

Административни
структури:

Консултативни
органи:
Други
организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални
актове:

Закон за електронните съобщения
18
закон
Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на
електронни съобщения [чл. 1, ал. 1].

Народно събрание на Република България
Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.
26.05.2007 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
109
36, 43, 69
17, 35, 37, 42, 45, 82, 89,93
12, 17,27
Части:
Глави:
21

15
3
8
Година:
2007
2008
2009
2010
Раздели:

Забележка:

Членове:
344

Министерския съвет на Република България
Комисия за регулиране на съобщенията
Съвет по националния радиочестотен спектър
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерството на финансите
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерството на отбраната
Министерството на вътрешните работи
Държавна агенция "Национална сигурност"
Националната служба за охрана
Националната разузнавателна служба
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Администрация на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството
на вътрешните работи
Дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност"

Българска телекомуникационна компания
Административнопроцесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Наказателно‐процесуален кодекс
Правно основание в
Препращащ
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
към чл.:
чл. 35, ал. 2
Административнопроцесуален кодекс
чл. 83, ал. 2, т. 5
Данъчно‐осигурителен кодекс
чл. 250а, ал. 2
чл. 319а – 319е
Наказателен кодекс
чл. 250в, ал. 4
Наказателно‐процесуален кодекс
1

чл. 313, ал. 1, т. 8
чл. 17, ал.1 , т. 2

Закон за защита при бедствия и при
въвеждане на режим "военно
положение", режим "положение на
война" или режим "извънредно
положение"
Закон за защита на класифицираната
информация
Закон за електронния документ и
електронния подпис

чл. 17, ал. 2
чл. 21, ал. 5;
чл. 23, ал. 1;
чл. 26, ал. 5
чл. 51, ал. 1, т. 4
чл. 250д, ал. 5
чл. 24, ал. 1, т. 5
чл. 26, ал. 1
чл. 26, ал. 5;
чл. 51, ал. 1, т. 4
чл. 41, ал. 1
чл. 46;
чл. 47, ал. 1;
чл. 47, ал. 4
чл. 48, ал. 4
чл. 114, ал. 4
§ 5, ал.2 от ПЗР
чл. 73, ал. 3, т. 6, буква „в”
чл. 73, ал. 3, т. 7, буква
„д”;
чл. 106, т. 12
чл. 301, ал.1
чл. 303, ал.1, ал. 2
чл. 17, ал. 1, т. 2;
чл. 73, ал. 3, т. 7, буква „д”
чл. 106, т. 12
чл. 107, т. 13
чл. 300, ал.2
чл. 301, ал.1
чл. 303, ал.1 и ал. 2
чл. 100, ал. 1, т. 1
чл. 107, т. 13
чл. 141, ал. 2
чл. 250а, ал. 6
чл. 262
чл. 250, ал. 5
чл. 263, ал. 1 и ал. 2
чл. 264
чл. 269, ал. 2, т. 3
чл. 280, ал. 4
чл. 281, ал. 1 и ал. 5
чл. 283, ал. 3
чл. 284
чл. 295
чл. 282, ал. 1
чл. 287, ал.1

Закон за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси
Закон за пощенските услуги
Закон за достъп до обществена
информация
Закон за радиото и телевизията

§ 9а от ПЗР
Закон за техническите изисквания
към продуктите
Закон за защита при бедствия

Закон за отбраната и въоръжените
сили

чл. 23

Закон за търговския регистър
Закон за управление при кризи
Закон за счетоводството
Закон за защита на личните данни
Закон за електронното управление
Закон за техническите изисквания
към продуктите

чл. 161, ал. 1 и
чл. 124, ал. 3

Закон за националната
стандартизация
Закон за устройството на територията

§ 5, т. 31
Закон за кадастъра и имотния
регистър
2

чл. 283, ал.2
чл. 295, ал.1
чл. 301, ал.3
чл. 301, ал.3
чл. 304
чл. 309
§ 1, т.52
чл. 313, ал.1, т.1
чл. 313, ал.1, т.9
чл. 314, ал.1
чл. 314, ал.2
чл. 322, т.1
чл.323, ал.2
чл. 337, ал.1 и ал.3
чл. 344, ал.1 и ал.3

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

чл. 91, ал.1 и чл.
137б,
чл. 42, ал. 1, т. 5
и6

чл. 20, ал.1
Закон за административните
нарушения и наказания
чл. 41
чл. 20 и чл. 21
чл.20 и чл.21

§ 14 от ПЗР

Приложение №
1, ред 59
Приложение №
2

Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2007

§ 15 от ПЗР

чл. 16е

Закон за гражданското
въздухоплаване

§ 16

чл. 3, ал.5, т.1,
буква „а”
чл. 21, ал.3, т.2
и ал.4
§ 1, т. 13 от ДР

Закон за данък върху добавената
стойност

§ 17

чл. 3, ал. 2, т. 11

§ 18

§ 1 от ДР

чл. 301, ал.3

чл. 3 ‐ 6

Правно основание в
изследвания акт:
§ 1, т. 75 от ДР

Препращащ
към чл.:

№

Наименование

Правно
основание

1.

Директива
2002/21/ЕО относно
общата регулаторна
рамка за
електронните
съобщителни
мрежи и услуги
Директива

чл. 334б , § 1а
от ПЗР

2.

Закон за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на
принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на
Българската народна армия
Закон за държавната собственост
Правилник за устройството и
дейността на Националната служба за
охрана при президента на Република
България
Наименование на свързания акт:
Европейска конвенция за законовата
защита на услуги, базирани на или
представляващи условен достъп

(конвенции,
договори, харти и
др.):

Актове от
правото на ЕС

Закон за особените залози
Закон за пътищата
Закон за Министерство на
вътрешните работи
Закон за Държавна агенция
„Национална сигурност”
Закон за специалните разузнавателни
средства

§ 10 от ДР

Препращащ към
чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)

да
3

Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането:

2006/24/ЕО на
ЗИДЗЕС (ДВ.,
Европейския
бр. 17 от 2010)
парламент и на
Съвета от 15 март
2006 г. за запазване
на данни,
създадени или
обработени, във
връзка с
предоставянето на
обществено
достъпни
електронни
съобщителни услуги
или на обществени
съобщителни
мрежи и за
изменение на
Директива
2002/58/EО.
3.
Регламент (ЕО) №
§ 1а, ал.1 от ДР
717/2007 на
Европейския
парламент и на
Съвета от 27 юни
2007 г. относно
роуминга в
обществени
мобилни телефонни
мрежи в рамките на
Общността и за
изменение на
Директива
2002/21/ЕО относно
общата регулаторна
рамка за
електронните
съобщителни
мрежи и услуги
изменен с
Регламент (ЕО) №
544/2009 на
Европейския
парламент и на
Съвета от 18 юни
2009 г.
Комисия за регулиране на съобщенията

№

Наименование

1.

ПРАВИЛНИК за
дейността на Съвета
по националния
радиочестотен
спектър
Приет с ПМС № 288
от 5.12.2003 г., обн.,
ДВ, бр. 109 от

Правно
основание
Чл. 10, ал. 3

Прилагащ текст
чл.

Задължен орган:

4

2.

3.

16.12.2003 г., в сила
от 16.12.2003 г.,
изм., бр. 78 от
30.09.2005 г., в сила
от 1.10.2005 г., бр.
96 от 30.11.2005 г., в
сила от 1.12.2005 г.,
изм. и доп., бр. 63
от 15.07.2008 г.,
изм., бр. 93 от
24.11.2009 г., в сила
от 24.11.2009 г.
ПРАВИЛА за реда за
осигуряване на
достъп до
електронни
съобщителни услуги
чрез мрежите за
наземно цифрово
радиоразпръскване
и за осигуряване на
електронни
съобщителни
услуги,
предназначени за
лица със слухови и
зрителни
увреждания чрез
тези мрежи
Приети с Решение
№ 2102 на
Комисията за
регулиране на
съобщенията от
8.10.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 96 от
7.11.2008 г., в сила
от 7.11.2008 г.
ПРАВИЛА за
осъществяване на
електронни
съобщения за
собствени нужди
чрез
радиосъоръжения,
които ползват
радиочестотен
спектър, който не е
необходимо да
бъде индивидуално
определен
Приети с Решение
на Комисията за
регулиране на
съобщенията от
14.09.2007 г., обн.,
ДВ, бр. 83 от
16.10.2007 г., изм.,
бр. 46 от 19.06.2009

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 49, ал. 1

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 65, ал. 2

5

4.

5.

6.

г., в сила от
19.06.2009 г.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
при осъществяване
на обществени
електронни
съобщения
Издадени от
председателя на
Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 24 от
4.03.2008 г., в сила
от 4.03.2008 г., изм.
и доп., бр. 102 от
28.11.2008 г., бр. 63
от 7.08.2009 г., в
сила от 7.08.2009 г.
ПРАВИЛА за
условията и реда за
прехвърляне на
разрешения за
ползване на
индивидуално
определен
ограничен ресурс
Издадени от
председателя на
Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 29 от
18.03.2008 г., в сила
от 18.03.2008 г.,
изм. и доп., бр. 19
от 9.03.2010 г., в
сила от 9.03.2010 г.
ФУНКЦИОНАЛНИ
СПЕЦИФИКАЦИИ за
осъществяване на
преносимост на
национално
значими номера
при промяна на
доставчика на
обществена
мобилна телефонна
услуга
Приети с Решение
№ 1477 от
20.12.2007 г. на
Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 8 от
25.01.2008 г., в сила
от 25.01.2008 г.,
изм. и доп., бр. 26

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 73, ал. 1

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 122

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 134, ал. 3

6

7.

8.

9.

от 7.04.2009 г., в
сила от 7.04.2009 г.,
попр., бр. 34 от
8.05.2009 г., изм. и
доп., бр. 26 от
6.04.2010 г., в сила
от 26.04.2010 г.
ФУНКЦИОНАЛНИ
СПЕЦИФИКАЦИИ за
осъществяване на
преносимост на
негеографски
номера при
промяна на
доставчика,
предоставящ
съответната услуга
Приети с Решение
№ 2426 от
19.12.2008 г. на
Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 4 от
16.01.2009 г., в сила
от 16.01.2009 г.,
изм. и доп., бр. 26
от 6.04.2010 г., в
сила от 6.04.2010 г.
ФУНКЦИОНАЛНИ
СПЕЦИФИКАЦИИ за
преносимост на
географски номера
при промяна на
доставчика на
фиксирана
телефонна услуга
и/или при промяна
на адреса в рамките
на един географски
национален код за
направление
Приети с Решение
№ 2193 на
Комисията за
регулиране на
съобщенията от
23.10.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 96 от
7.11.2008 г., в сила
от 7.11.2008 г., изм.
и доп., бр. 26 от
6.04.2010 г., в сила
от 6.04.2010 г., изм.,
бр. 67 от 27.08.2010
г., в сила от
27.08.2010 г.
ПРАВИЛА за
условията и реда за

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 134, ал. 3

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 134, ал. 3

чл. 135, ал. 3

Комисия за
регулиране на
7

10.

11.

12.

предоставяне на
услугата "избор на
оператор"
Приети с Решение
№ 2222 от
28.10.2008 г. на
Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 98 от
14.11.2008 г., в сила
от 14.11.2008 г.
НАРЕДБА № 7 от
1.07.2008 г. за
правилата за
разпределение и
процедурите по
първично и
вторично
предоставяне за
ползване,
резервиране и
отнемане на
номера, адреси и
имена
Издадена от
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения, обн.,
ДВ, бр. 62 от
11.07.2008 г., в сила
от 11.07.2008 г.,
изм. и доп., бр. 5 от
20.01.2009 г.
МЕТОДИКА за
условията и редa за
определяне, анализ
и оценка на
съответните пазари
и критериите за
определяне на
предприятия със
значително
въздействие върху
пазара
Приета с ПМС № 40
от 28.02.2008 г.,
обн., ДВ, бр. 27 от
11.03.2008 г.
НАРЕДБА № 1 от
19.12.2008 г. за
условията и реда за
осъществяване на
достъп и/или
взаимно свързване
Приета с Решение

съобщенията

Чл. 137

Чл. 150, ал. 3

Комисия за
регулиране на
съобщенията

Комисия за
регулиране на
съобщенията
съгласувано с
Комисията за
защита на
конкуренцията

Чл. 164

8

13.

14.

на КРС № 2425 от
19.12.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 5 от
20.01.2009 г.
НАРЕДБА № 6 от
13.03.2008 г. за
изискванията и
параметрите на
качеството за
универсалната
услуга, специалните
мерки за хора с
увреждания и реда
за избор на
предприятията,
предоставящи
обществени
електронни
съобщителни
мрежи и/или
услуги, и за
възлагане на
задължението за
предоставяне на
универсалната
услуга
Издадена от
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения, обн.,
ДВ, бр. 32 от
25.03.2008 г.
МЕТОДИКА за
определяне на
цените и ценовите
пакети на
универсалната
услуга
Приета с ПМС №
254 от 23.10.2008 г.,
обн., ДВ, бр. 94 от
31.10.2008 г.

Министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
(предишен –
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения)

182(3)
във връзка с
193

чл. 195, ал. 1

9

15.

Комисия за
регулиране на
съобщенията

ПРАВИЛА за
изчисляване на
нетните разходи за
предоставяне на
универсална услуга
Приети с Решение
№ 2252 от 6.11.2008
г. на Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 100 от
21.11.2008 г.

16.

НАРЕДБА № 40 от
7.01.2008 г. за
категориите данни
и реда, по който се
съхраняват и
предоставят от
предприятията,
предоставящи
обществени
електронни
съобщителни
мрежи и/или
услуги, за нуждите
на националната
сигурност и за
разкриване на
престъпления
Издадена от
министъра на
вътрешните работи
и председателя на
Държавната
агенция за
информационни

чл. 201, ал. 2

Министъра на
вътрешните
работи и
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения

251(2)

10

17.

18.

19.

технологии и
съобщения, обн.,
ДВ, бр. 9 от
29.01.2008 г.; изм. с
Решение № 13627
от 11.12.2008 г. на
ВАС на РБ ‐ бр. 108
от 19.12.2008 г., в
сила от 19.12.2008 г.
ПРАВИЛА за
определяне на реда
и условията за
предоставяне на
данни за
местоположението
на крайните
потребители и
данни за абоната от
предприятията,
предоставящи
обществени
телефонни услуги
при спешни
повиквания към
центровете за
спешни повиквания
Приети с Решение
№ 2097 на
Комисията за
регулиране на
съобщенията от
8.10.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 97 от
11.11.2008 г., в сила
от 11.11.2008 г.
ПРАВИЛА за
условията и реда за
предоставяне и
ползване на
функциите на
мрежата
"идентификация на
линията на
викащия",
"идентификация на
свързаната линия" и
"тонално
номеронабиране"
Приети с Решение
№ 2221 на
Комисията за
регулиране на
съобщенията от
28.10.2008 г., обн.,
ДВ, бр. 98 от
14.11.2008 г., в сила
от 14.11.2008 г.
НАРЕДБА № 5 от
13.12.2007 г. за

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 255, ал. 3

Комисия за
регулиране на
съобщенията

чл. 257, ал. 10

258(8)
259(3) ЗЕС, 7а

Министъра на
транспорта,
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20.

21.

условията и реда за
издаване на
телефонни
указатели,
включително
работата с базите
данни, тяхното
прехвърляне и
ползване, както и за
предоставяне на
телефонни
справочни услуги
Издадена от
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения, обн.,
ДВ, бр. 1 от
4.01.2008 г., изм.,
бр. 38 от 21.05.2010
г.
НАРЕДБА за реда и
начина за нанасяне
на специфичната
маркировка за
идентификация на
радиосъоръженията
Приета с ПМС №
277 от 19.11.2007 г.,
обн., ДВ, бр. 98 от
27.11.2007 г.
НАРЕДБА № 5 от
23.07.2009 г. за
реда и начина за
определяне на
размера,
разположението и
специалния режим
за упражняване на
сервитутите на
електронните
съобщителни
мрежи, съоръжения
и свързаната с тях
инфраструктура
Издадена от
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството,
министъра на
земеделието и
храните и
председателя на
Държавната
агенция за
информационни

от Закона за
нормативните
актове

информационните
технологии и
съобщенията
(предишна ‐
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения)

268(2)

Министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството,
министъра на
земеделието и
храните и
министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
292

(предишни ‐
Министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството,
Министъра на
земеделието и
храните и
председателя на
Държавната
агенция за
информационни
технологии и
12

22.

23.

24.

технологии и
съобщения, обн.,
ДВ, бр. 63 от
7.08.2009 г.
НАРЕДБА за реда за
предоставяне и
унищожаване на
отнети в полза на
държавата вещи по
Закона за
електронните
съобщения
Приета с ПМС №
146 от 25.06.2008 г.,
обн., ДВ, бр. 59 от
1.07.2008 г.
ПРАВИЛА за реда за
издаване на
разрешения за
ползване на
индивидуално
определен
ограничен ресурс ‐
радиочестотен
спектър за
осъществяване на
електронни
съобщения чрез
електронни
съобщителни
мрежи за наземно
аналогово
радиоразпръскване
на телевизионни
сигнали
Приети с Решение
№ 362 от 14.04.2009
г. на Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 30 от
21.04.2009 г., в сила
от 21.04.2009 г.
ПРАВИЛА за
събиране на данни,
необходими за
идентифициране на
потребители на
предплатени услуги
преди 1.01.2010 г.
Приети с Решение
№ 1085 от 3.09.2009
г. на Комисията за
регулиране на
съобщенията, обн.,
ДВ, бр. 74 от
15.09.2009 г., в сила
от 15.09.2009 г.

съобщения)

315(2)

§ 5, ал. 3 от ПЗР

Комисия за
регулиране на
съобщенията

§ 80, ал. 2 от
ПЗР

Комисия за
регулиране на
съобщенията

Абревиатури:
13

Бележки и общи
коментари по
закона:

Без да са посочени изрично в разпоредби на ЗЕС, като свързани актове от правото на
ЕС са идентифицирани още:
Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година
относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за
разрешение“)
Директива 2002/19/ЕО на европейския парламент и на съвета от 7 март 2002 година
относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и
взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)
Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година
относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните
съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)
Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година
относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на
личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година относно
конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги
Директива 98/84/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998
година относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от
достъп под условие

Препоръки от
общ характер:
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