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УВОД 

 

Динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии 

изисква адекватен и своевременен отговор от страна на националния орган, натоварен с 

функцията да регулира пазарите на електронни съобщения. За целта приоритетите и 

работата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисията) са подчинени на 

създаването на условия за защита и стимулиране на конкуренцията на съответните 

пазари, което ще позволи навлизане на нови предприятия и разширяване на 

възможностите за избор на крайните потребители. 

Един от приоритетите на КРС за 2014 г. беше стартиране на втори кръг на 

процедурата за определяне, анализ и оценка на пазарите за (физически) достъп на едро до 

мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан достъп) в 

определено местоположение и за широколентов достъп на едро. Изготвеният анализ е 

съобразен с Препоръката на Европейската комисия от 9 октомври 2014 г. относно 

съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, 

подлежащи на регулиране ex ante, като в него се определят съответните пазари на едро на 

локален достъп в определено местоположение (3а) и на централен достъп в определено 

местоположение (3б) в съответствие със списъка с пазари към препоръката. 

В изпълнение на друг от основните си приоритети за ефективно управление на 

радиочестотния спектър, отчитайки интереса на бизнеса и крайните потребители към 

непрекъснато появяващите се нови съобщителни услуги, в края на 2014 г. КРС откри 

процедура по провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за 

ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz. В обществените 

консултации бяха зададени и въпроси относно интереса на предприятията към обхвати 

700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2 GHz и 2.6 GHz. Наблюдава се интерес на предприятията 

към обхвати 800 MHz и 1800 MHz за развитие на мобилни мрежи от четвърто поколение. 

С цел да се проучи и обсъди на национално ниво заинтересоваността на бизнеса към 

въвеждането на цифрово радиоразпръскване на радиопрограми бяха проведени и 

обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали в Република България. В рамките на консултациите 

бе проявен принципен интерес за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване само 

в обхват 174-230 MHz. 

Като част от приоритетите на КРС за 2014 г. и с цел повишаване на ефективността 

на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронни съобщения по реда 

на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и по спазване на изискванията на Закона за 

електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), през 2014 г. са извършени 

значителен брой инспекторски проверки. КРС осъществява и мониторинг и контрол 

върху качеството на предоставяните услуги за защита на обществения интерес и 

интересите на потребителите. 

Продължи тенденцията за засилване на взаимодействието между КРС и 

международните и европейските институции. За реализиране на поставените цели КРС 

поддържа активен диалог с Европейската комисия и участва активно в работата на 

Международния съюз по далекосъобщения (ITU
1
), Всемирния пощенски съюз (UPU

2
), 

                                                 
1
 International Telecommunications Union 

2
 Universal Postal Union 
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Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC
3
), 

Групата на независимите регулатори (IRG
4
), Европейския институт за стандарти в 

далекосъобщенията (ETSI
5
), Европейската конференция на пощенските и 

далекосъобщителните администрации (CEPT
6
) и други международни и европейски 

организации. Чрез международната си дейност КРС допринася за въвеждането и 

използването на най-добрите регулаторни европейски и международни подходи в 

националната практика. 

През 2014 г. КРС се включи активно със свои становища в дебата относно проекта 

на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно 

единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на 

континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент 

(ЕС) № 531/2012. Проектът на Регламент трябваше да бъде следващата стъпка в 

ревизиране на регулаторната рамка от 2009 г., което стартира през 2013 г. и ще продължи 

и през 2015 г. 

 

                                                 
3
 Board of European Regulators for Electronic Communications 

4
 Independent Regulators Group 

5
 European Telecommunications Standards Institute 

6
 European Conference of Postal and Telecommunications Administrations 




