
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
През 2008 г. дейността на КРС бе насочена към ефективно прилагане на 

транспонираната през 2007 г. в българското законодателство европейска регулаторна 
рамка 2002, чиято основна цел е създаването на условия за развитие и насърчаване на 
конкуренцията на пазарите на електронни съобщения и задоволяване на нуждите на 
потребителите от разнообразни, качествени, модерни и достъпни електронни 
съобщителни услуги в страната.  

От началото на 2008 г. КРС започна активно да осъществява своята дейност, 
свързана с определянето, анализа и оценката на съответните пазари на електронни 
съобщения, определянето на предприятия със значително въздействие върху всеки 
пазар и налагането на специфични задължения на тези предприятия с цел 
осигуряването на конкурентна пазарна среда. 

През 2008 г. експерти на КРС участваха в разработване на множество законови и 
подзаконови нормативни актове, в подготовката и процесуално представителство на 
десетки дела пред ВАС и други районни и административни съдилища, изготвени бяха 
проекти по наказателни постановления и резолюции за прекратяване на 
административнонаказателни производства. 

КРС осигурява условия за оптимално и ефективно управление на 
радиочестотния спектър, което от една страна е предпоставка за развитие на 
икономическия прогрес в областта на електронния съобщителен сектор, а от друга 
задоволяване на потребностите на бизнеса и населението от съвременни, технологично 
ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги. През 2008 г. бяха 
транспонирани редица препоръки и решения на ЕК с цел хармонизиране на 
българското законодателство с това на ЕС в областта на разпределението, планирането, 
предоставянето и ефективното използване на радиочестотен спектър. През годината в 
Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване към КРС са 
координирани и съгласувани над 2000 радиочестоти и радиочестотни ленти с цел 
осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването, защита на 
националната сигурност на страната и ефективно използване на радиочестотния 
спектър. 

Един от основните приоритети на КРС през 2008 г. продължи да е 
утвърждаването на контролната дейност (мониторинг и контрол на радиочестотния 
спектър, инспекционна дейност, развитие и техническа поддръжка на националната  
система за мониторинг на радиочестотния спектър и измервателните системи за 
контрол) като регулаторен механизъм за осигуряване на равнопоставеност между 
предприятията, като беше отделено особено внимание на контролните функции за 
съблюдаване на императива на ЗЕС, ЗПУ и ЗЕДЕП. 

През 2008 г. КРС участва в дейността на правителствените и специализираните 
организации в областта на съобщенията на международно и европейско ниво и 
осъществяване на комуникациите с ЕК с цел ефективното прилагане на Европейската 
регулаторна рамка. Експерти от КРС продължиха своето участие в рамките на 
работните групи и проектните екипи на Групата на независимите регулатори (IRG). 
Бяха стартирани няколко проекта, свързани с ефективното прилагане на Европейската 
регулаторна рамка. По отношение на двустранното сътрудничество беше подписан 
Меморандум на разбирателство между КРС и регулаторния орган на Испания, също 
така бяха положени усилия за развитие на отношенията и задълбочаване на 
регионалното сътрудничество със страните от Югоизточна Европа. КРС активно 
участва в работата на различни европейски структури, както и в множество 
международни прояви с висок и среден приоритет. 



Резултатите от реализираните от КРС през 2008 г. дейности се очаква да имат 
отражение върху българския пазар на електронни съобщения в средносрочен период, 
като постигането на по-ефективна конкуренция на пазара на електронни съобщения е 
свързано с очакваното успешно приключване на първия кръг от пазарни анализи и 
прилагането на специфични задължения на предприятията със значително въздействие 
върху съответните пазари. Продължават дейностите по регулиране на съответните 
пазари, свързани с разделно счетоводство и системи за определяне на разходите на 
предприятия със значително въздействие върху съответен пазар, с цел ограничаване на 
възможностите за възпрепятстване на конкуренцията. 

 През 2009 г. се очаква стартиралата през м. април 2008 г. преносимост на 
мобилните номера да придобие по-голяма популярност, както и да стартира 
преносимостта на фиксираните номера. Очакванията са преносимостта на номерата да 
стимулира конкуренцията между предприятията, предлагащи услуги за фиксирана и 
мобилна телефония, а започналата през последните няколко години тенденция на 
консолидация на пазара на електронни услуги по всяка вероятност ще продължи със 
сливания и поглъщания между предприятията, предоставящи услугите кабелна 
телевизия и достъп до Интернет. 

Сред основните приоритети в работата на КРС за 2009 г. ще бъде и одобряване 
на ТПВС, както и разрешаване на съществуващи проблеми при взаимното свързване и 
извършването на подробен анализ на ситуацията, свързана с предоставянето на 
специфичен (битстрийм) достъп от гледна точка на възпрепятстващите условия и 
предприемане на съответни мерки.  

През 2009 г., с оглед ефективното управление на ограничения ресурс – номера, 
КРС следва да изготви нов Национален номерационен план и правила за регулиране на 
използването на номера за услуги с добавена стойност, осигуряващи прозрачност за 
вида услуга и таксуването.  

Продължават дейностите по осигуряване на универсалната услуга с контрол за 
спазване на изискванията за предоставянето й с цел осигуряване на достъп до всички 
граждани и определяне на пределни стойности на параметрите за качество на 
обслужване. 

През 2009 г. КРС следва да определи регулаторен подход по отношение на 
достъпа до мрежи от ново поколение (New Generation Access Networks), а също и 
параметрите за качество на обществените телефонни услуги, като част от дейностите 
свързани с техническото регулиране на пазара на електронни съобщения. 

Приоритетите в дейността на КРС по отношение на цифровизацията произтичат 
от приетия в началото на 2008 г. от Министерски съвет План за въвеждане на наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, с който е 
направена първата стъпка към стартиране на процеса за преминаване от наземно 
аналогово телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово телевизионно 
радиоразпръскване и въвеждане на нови технологии в областта на радио- и 
телевизионното разпръскване. Планът предвижда до края на 2012 г. всички 
предаватели за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване да преустановят 
излъчването, а до 2015 г. следва да се достигне пълно покритие по население за 
приемане на цифрово излъчени телевизионни програми на територията на Република 
България. 

  


