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Широколентов достъп в България
 Висок дял на
високоскоростния
интернет – над 75 %
от абонаментите
 Небалансирано
разпространение –
95% от домакинствата
в големите градове и
само 60% в селски
райони
 Ясно изразено
цифрово разделение

Дял на абонаментите за високоскоростен интернет

75%
BG
38%
EU 28

Скорости за даунлоуд
≥ 100
Mbps
≥ 30
Mbps
≥ 10
Mbps

EU 28

14%

BG

6%
34%

53%
79%

96%
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Развитие на пазара

Преобладаваща
част от абонатите
ползват оптични
мрежи

Изключително висок брой
на предприятията, заявили
намерение да предоставят
достъп до интернет – над
900

Картографиране на широколентова
инфраструктура
 Част от
Националния план
за широколентова
инфраструктура от
следващо
поколение
 Пътна карта с ясни
цели и финансиране
 Регулярно
картографиране
като част от Пътната
карта
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Събиране и обработка на данни
 Географски обхват
• Национален
• Райони на планиране – 6 (NUTS-2)
• Общини – 265 (NUTS-3)
 Скорости
• 2 Mbps, 10 Mbps, 30 Mbps,
100 Mbps
 Мобилни и фиксирани:
• xDSL, ADSL, FTTH, LTE
 Достъп до информация
• Европейска комисия
• Административни цели

Законодателни промени – цели и
предизвикателства
 Директива 2014/61 на Европейския парламент и на Съвета
относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане
на високоскоростни електронни съобщителни мрежи
 Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура
 Високоскоростни широколентови мрежи = 30 Mbps и повече
 Цели:

• По-лесно постигане на целите на европейско ниво
• Значително по-ниски разходи за разполагане на мрежи
• По-малко „разкопаване“
• Постигане на синергия между секторите
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Достъп до информация за физическа
инфраструктура
 Достъп до съществуваща физическа инфраструктура
Мрежови оператори:
• електричество
• вода
• транспорт
Всички други доставчици на услуги и оператори на
инфраструктура, изградена с публични средства

Права

Задължения

…..да предоставят достъп ….да отговорят на всяко разумно искане за достъп до
до своята инфраструктура собствената им инфраструктура
при ясни и
пропорционални условия
……право на обоснован
отказ
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Физическа инфраструктура

• „Физическа инфраструктура“ е всеки елемент от мрежа на
мрежови оператор, който е предназначен за разполагане на
други елементи от мрежа, без самият той да се превръща в
активен елемент от мрежата, като тръбопроводи, мачти,
канали, инспекционни шахти, шахти, разпределителни кутии,
сгради или подстъпи към сгради, антенни съоръжения, кули
и стълбове.
• Кабелите, включително тъмните оптични влакна, както и
елементите от мрежи, използвани за снабдяване с питейна
вода, не съставляват физическа инфраструктура по смисъла
на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета.

Достъп до информация за физическа
инфраструктура
 Достъп до минимална информация за съществуващи мрежи,
както и за планирани и текущи дейности по строителство,
разполагане и монтаж

Минимална
информация

Как

Задължения

• Местоположение
и/или трасе на
съществуващата
инфраструктура
• Вид на
инфраструктурата и
начин на ползване
• Контакти на мрежовия
оператор, който
стопанисва
инфраструктурата

Чрез Единната
информационна точка

Органите от обществения
сектор, които разполагат
с информация за
инфраструктура
предоставят достъп до
нея чрез ЕИТ
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Минимална информация от органите от
обществения сектор
 информация за съществуваща физическа инфраструктура,
подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи
 данни, включително графични, за съществуващите електронни
съобщителни мрежи;
 информация за планирани и текущи дейности по строителство на
физическа инфраструктура;
 информация за органите, компетентни да издават актове по
разполагането и поддържането на ЕСМ и изграждането и
ползването на прилежащата им физическа инфраструктура, която
ще включва:
 процедури и нормативни актове,
 образци на документи, необходими за получаване на разрешения
или други актове, свързани с изграждането на физическа
инфраструктура и съответните им такси (тарифи),
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Минимална информация от органите от
обществения сектор
 образци на документи за уведомления за разполагането на мрежи
 образци на заявление на мрежовите оператори да предоставят на
операторите на електронни съобщителни мрежи достъп до и/или
съвместно ползване на физическата си инфраструктура, включително
до нейните елементи и/или съоръжения,
 данни за контакт с компетентните органи и мрежовите оператори,
която информация да позволява установяването на директна връзка с
тях, включително информация за конкретните правомощия на
органите, свързани с планирането, проектирането, разполагането и
поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на
физическа инфраструктура;
 обявления за предоставянето на права за достъп до и/или
съвместно ползване на физическата инфраструктура, включително
до нейните елементи и/или съоръжения, при наличие на
обосновано искане.
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Минимална информация от мрежовите
оператори
 информация за съществуваща физическа инфраструктура,
подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи;
 данни, включително графични, за съществуващите електронни
съобщителни мрежи;
 информация за планирани и текущи дейности по строителство на
физическа инфраструктура;
 информация която не е предоставена в ЕИТ от органите от
обществения сектор по писмено заявление на друг мрежов
оператор, подадено чрез точката. Информацията ще се предоставя
от мрежовия оператор възмездно, при предварително оповестени
условия;
 обявления за предоставянето на права за достъп до и/или
съвместно ползване на физическата си инфраструктура,
включително до нейните елементи и/или съоръжения, с оглед на
разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи, при
наличие на обосновано искане.
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Процедура за достъп до информация
• При заявяване на достъп до минималната информация операторите на
електронни съобщителни мрежи трябва да посочват района, в който
планират разполагане на елементи на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи.
• Достъпът до минималната информация не може да бъде ограничаван,
освен ако това е необходимо с оглед на сигурността на мрежите и
тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или
безопасност.
•

Мрежовият оператор, налагащ ограничение, трябва да излага
подробни мотиви за него, които ще се публикуват от ЕИТ.

• Мрежовите оператори, които са получили достъп до минималната
информация, трябва да предприемат подходящи мерки за осигуряване
на зачитането на поверителността и опазването на производствените и
търговските тайни.

Задължени субекти
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Оператор на електронна съобщителна мрежа:
а) предприятие, предоставящо или което има право да предоставя
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и
б) оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на
държавното управление.
Операторите на електронни съобщителни мрежи са мрежови
оператори.
Мрежов оператор е и администрацията, управляваща пътя, както и
възложителя на нов строеж или на основен ремонт на съществуващи
пътища в урбанизираните територии или улични мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура и вътрешно кварталните
пространства, включително - общини.
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Задължени субекти - 1
Мрежов оператор - лице, което предоставя или което има право да
предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, както и лице, разполагащо със или предоставящо техническа, в
т.ч. физическа инфраструктура, предназначена да осигурява:
а) услуга за производство, пренос или разпределение на:
•
•
•
•

природен газ;
електрическа енергия, включително външно обществено осветление;
топлинна енергия;
вода, включително отвеждане или пречистване на отпадъчни води и
канализация, и дренажни системи;

б) транспортни услуги, включително железопътни
метрополитен, пътища, пристанища и летища

линии,

Органи от обществения сектор - органите на държавна власт,
включително териториалните им поделения, органите на местното
самоуправление, публично-правни организации, както и техни
обединения
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Единна информационна точка

Осигурено
финансиране от ОП
„Добро управление“

ЕИТ ще предоставя
система от базови
слоеве

Съобразяване с
разпоредбите на
Наредбата за общите
изисквания към
информационните
системи, регистрите и
електронните
административни
услуги
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Единна информационна точка
 ще представлява софтуерна платформа с ГИС технология;
 ще предоставя единна система от базови слоеве, които
могат да бъдат използвани от администрация, бизнес и
граждани;
 ще отговаря на изискванията на гео-портала на
инфраструктурата за пространствена информация в ЕС
INSPIRE и Закона за достъп до пространствените данни.

Натрупаните данни и информация ще бъдат използвани за
специфични изследвания, управление на ресурси, регионално и
териториално планиране, както и за икономическо моделиране
на процеси.
След създаването на Националния портал за пространствени
данни, ГИС-системата на ЕИТ ще поддържа обмен на данни с
INSPIRE.
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Единна информационна точка

Разработване и внедряване на
публични електронни регистри

Разработване и внедряване на
пет е-административни услуги

ЕИТ ще предоставя достъп до
всички налични образци на
документи

Разработване и внедряване на публични
електронни регистри

В Единната информационна точка ще бъдат разработени и
внедрени два публични електронни регистри:


ГИС базиран електронен регистър на планираните или текущи
дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура,
съдържащ информация за местоположение и трасе; вид на
инфраструктурата и начин на ползване;



Електронен регистър на обявленията за предоставяне на права за
достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура.
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Разработване и внедряване на пет
е-административни услуги
1

Предоставя справочна електронна услуга за осигуряване на достъп
до информация за съществуваща физическа инфраструктура,
подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи и
електронна справочна услуга, предоставяща данни, включително
графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи

Софтуерната
платформа „Единна
информационна
точка“

3
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2

Предоставя справочна електронна услуга за осигуряване
на достъп до информация за планирани и текущи
дейности по строителство на физическа инфраструктура.

Осигури информация за критерии и срокове, при които достъпът до
информацията може да бъде предоставен, ограничен или отказан,
включително мотивите за налагане на ограничения или отказ.

Разработване и внедряване на пет
е-административни услуги
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Предоставя електронна справочна услуга, осигуряваща информация
за органите, компетентни да издават актове по разполагането и
поддържането на Електронни съобщителни мрежи и изграждането и
ползването на прилежащата им физическа инфраструктура.

Софтуерната
платформа „Единна
информационна
точка“
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Предлага електронна услуга за попълване и подаване по електронен
път на заявления и други документи, необходими за разполагането,
поддържането и подобряването на електронни съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за
хода на разглеждането им от компетентните органи.

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА
№ BG05SFOP001-1.002-0022-C01

Благодаря за вниманието!
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