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УВОД
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) е специализиран
независим държавен орган, изпълняващ политиките в областта на електронните
съобщения и пощенските услуги, както и политиката по планиране и разпределение на
радиочестотния спектър в Република България.
При спазване на българското и европейското законодателство, в условията на
прозрачност и равнопоставеност, мисията на Комисията през 2020 г. e да насърчава
конкуренцията на съобщителните пазари в страната чрез усъвършенстване на
регулаторната рамка, увеличаване инвестициите в сектора на съобщенията, развитие на
новите технологии, ефективно изпълнение на контролните функции и предлагане на
разнообразни и качествени услуги и условия за защита интересите на крайните
потребители.
В съответствие с одобрената Стратегия на КРС за периода 2019 - 2021 г., основните
стратегически цели на Комисията са:


постигане на ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна среда;



насърчаване на устойчив конкурентен пазар и защита на потребителите;



устойчиво институционално развитие и международно партньорство.

За реализирането на тези цели, българският национален регулаторен орган (НРО) в
областта на съобщенията и пощенските услуги предприе редица дейности, насочени
основно към:


хармонизиране на законовата
европейското законодателство;



ефективно разпределение и предоставяне на ограничен ресурсрадиочестотен спектър (РЧС) и осигуряване условия за въвеждане на 5G
мрежи;



подобряване на условията за инвестиране в мрежи и услуги, както и подобри условия за крайните ползватели на услуги;



пазарни анализи и оценки;



международна дейност и повишаване административния капацитет на
служителите от общата и специализираната администрация.

и

подзаконова

нормативна

база

с

Разпространението на пандемията от COVID-19 в началото на отчетната година
постави света и страната ни пред нови предизвикателства. В тези условия необходимостта
от по-добра свързаност изисква предоставянето на сигурни, бързи и качествени
телекомуникации. Това от своя страна породи по-големи изисквания към мрежите и
наложи КРС да търси различен подход при изпълнението на част от заложените дейности,
свързани с нормативната база, управлението на радиочестотния спектър, пазарното
регулиране, мониторинга и контрола на мрежите, международната дейност и др.
С оглед епидемичната обстановка, Комисията създаде Координационен център за
оперативно взаимодействие с мобилните оператори в подкрепа на свързаността и
качеството на телекомуникационните услуги. Основна цел на центъра е синхронизиране
действията на регулатора и бизнеса по отношение качеството на предоставяните услуги и
осигуряване своевременна информация за предприети мерки и действия от страна на
предприятията, предоставящи мобилни услуги. КРС следи за състоянието на
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предоставения на мобилните оператори радиочестотен спектър, като извършва
специализирани измервания за качеството на услугите до крайните потребители.
В изпълнение на стратегическите си цели, Комисията продължи да осъществява
интензивна международна дейност. КРС взе участие в редица виртуални срещи и
заседания на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
(BEREC1), Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP 2), Комитета за
електронни съобщения (ECC3), Европейския институт по стандарти в далекосъобщенията
(ETSI4), Международния съюз по далекосъобщения (ITU5) и други международни
организации, с които Комисията работи в тясно сътрудничество, с цел прилагане на найдобри регулаторни практики, обмяна на опит, а също така развитие и по-добро
функциониране на вътрешния пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги.
През отчетната година КРС активно работи в национална среда по оптимизиране
на законодателството в областта на информационните и комуникационни технологии,
като основен акцент са дейностите по изготвянето на Закона за изменение и допълнение
на Закона електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) и привеждане на българското
законодателство в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/1972 на
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски
кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС/Кодекса). Приети бяха мерки за улеснение
дигитализирането на процеси по сключване на договори, намаляване на
административната тежест и осигуряване високо ниво на защита на данните на
потребителите.
С ЕКЕС бе определена новата регулаторна политика на Европейския съюз (ЕС) в
областта на електронните съобщения. Кодексът установи хармонизирана рамка за
регулиране на електронните съобщителни мрежи и услуги и прилежащите съоръжения,
като определи задачите на НРО и другите компетентни органи в процедурите за
осигуряване на хармонизирано прилагане на регулаторната рамка в ЕС, както и система за
предупреждение на населението за тежки извънредни ситуации и бедствия. В Кодекса са
включени и мерки за насърчаване на конкуренцията и стимулиране на инвестициите в
мрежи с много голям капацитет и в 5G мрежите.
Създаването на по-добри условия за хармонизирано и съгласувано ползване на
радиочестотния спектър на територията на ЕС е предпоставка за осигуряване на
регулаторна предвидимост по отношение на инвестициите и преодоляване на
разпокъсаността на националните пазари.
КРС изпълни дейностите, определени в Националната пътна карта за изпълнение
задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента
470-790 МНz в Съюза, свързани с освобождаването на честотен ресурс от наземната
цифрова телевизия за въвеждане на 5G мрежи.
Във връзка с предоставянето на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични
широколентови мрежи и услуги, през 2020 г. Комисията проведе обществени консултации
относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен
обхват 700 MHz и стартира такива по отношение перспективите и условията за ползване
на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz, както и обяви намерения за
1
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ограничаване броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхвати
2.6 GHz и 3.6 GHz.
Важна част от дейността на КРС през годината беше и завършения четвърти кръг
на процедурата за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на
повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни
мрежи и на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални
мобилни мрежи.
Комисията продължи да осигурява и спазването на законовите изисквания при
предоставянето на роуминг услуги и международни повиквания и кратки текстови
съобщения в рамките на Европейското икономическо пространство, чрез наблюдение и
контрол на предлаганите регулирани тарифи от българските предприятия.
С цел по-добра аналитичност и оперативност, КРС подготви и внедри в реална
експлоатация информационна система за онлайн въпросници, чиято основна цел е
автоматизиране процесите по попълване, изпращане, приемане и обработка на
информация от операторите, необходима за изпълнение на функциите на КРС. Чрез
системата се ускориха процесите по представяне на информация на регулатора и се
намали административната тежест за операторите, а през изминалата година за първи път
предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет представиха информация
за дейността си към 01.07.2020 г.
Повишената необходимост от свързаност през 2020 г. и увеличеният брой
потребители на услуги, предоставяни чрез използване на РЧС, доведе до значително
засилване ролята на мониторинга и контрола на РЧС по отношение на неговото
ефективното управление с цел своевременно локализиране и елиминиране на източници
на радиосмущения и идентифициране на незаконни радиоизлъчващи средства.
Годишният доклад на КРС е изготвен на основание чл. 38 от ЗЕС и представя
извършената от нея работа през 2020 г., очертавайки главните насоки в предстоящата си
дейност.
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I. СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ПАЗАРА НА
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ
Методологически бележки по Раздел I
Представената информация е на база постъпили към 29.04.2020 г. данни от 88,9%
от регистрираните към 31.12.2020 г. в КРС предприятия.
При сборуването на закръглени суми и процентни данни е възможно да възникнат
обусловени от закръглението калкулационни разлики поради използването на стандартни
изчислителни функции на електронните таблици и графики.
Относителните дялове са представени със закръгление до първи знак след
десетичната запетая. В резултат от закръгленията е възможно сумата от относителните
дялове да превишава или да не достига 100%.
Представеният в таблиците общ брой предприятия, предоставяли услуги в
определен сегмент от пазара не е сума от предходните точки. В случай, че дадено
предприятие предоставя повече от една от посочените услуги, то се отчита само веднъж в
общия брой на предприятията.
За целите на годишния доклад, понятието „абонат“ е дефинирано като „Всяко
физическо или юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящо
обществени електронни съобщителни услуги.“ и следва да се счита за идентично на
„краен ползвател, страна по договор по чл. 227“ в съответствие със Закона за електронни
съобщения (вариант, обн. ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.).

1. Обем и структура на пазара на електронните съобщения в България
1.1. Обем на пазара
По данни от регистъра на КРС, към 31.12.2020 г. общо 1126 предприятия са
притежавали регистрация в него за намерение да осъществяват дейност по предоставянето
на обществени електронни съобщения. В изпълнение на чл. 5 от Общите изисквания 6 и
Решение № 426 от 17.12.2020 г. на КРС общо 1001 от регистрираните към 31.12.2020 г.
предприятия са предоставили на Комисията годишен отчет за дейността си през 2020 г.
(делът на предоставилите отчет предприятия представлява 88,9% от регистрираните към
посочената дата).
През 2020 г. дейност са осъществявали 861 предприятия, като в този брой са
включени и 14 предприятия, които са преустановили дейността си по предоставяне на
обществени електронни съобщения през годината и са предоставили отчет в изпълнение
на чл. 5а от Общите изисквания (към 31.12.2020 г. тези предприятия са заличени от
регистъра на КРС). В сравнение с предходния отчетен период (2019 г.), през 2020 г. се
наблюдава ръст както на броя на предприятията, вписани в регистъра на КРС за
предоставяне на обществени електронни съобщения с 0,4%, така и на броя на
предприятията, реално осъществявали дейност през годината (увеличение с 1,3%).
6

Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март
2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март
2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.4
от 14 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 10 Ноември 2017г.,
изм. и доп. ДВ. бр.90 от 30 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г., ., изм. и доп. ДВ. бр.20 от
10 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 10 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 31 Декември 2020г.).

7

През месец юли 2020 г. беше обявено преструктуриране на „Теленор България“
ЕАД7 (Теленор), съгласно което компанията разделя дейността си в България на две мобилни активи и инфраструктура и прехвърля активите си в телекомуникационна
инфраструктура в новосъздаденото предприятие „Цетин България“ ЕАД (Цетин).
Съгласно информацията от интернет страницата на Цетин8, предприятието ще се
фокусира върху подобряването и внедряването на телекомуникационна и IT
инфраструктура и тяхната експлоатация и поддръжка. Услугите, които ще предоставя
дружеството (тъмно влакно, линии под наем, IP транзит, пренос на данни и др.) попадат в
сегментите „Пренос на данни и/или достъп до интернет“ и „Линии под наем“.
През 2020 г. общият обем на пазара на електронни съобщения в България възлиза
на 2,861 млрд. лв., като за трета поредна година продължава възходящата си тенденция –
отчетеният ръст е с 6,7% спрямо данните за 2019 г.
На фигура 1 е представено изменението на обема на пазара на електронни
съобщения в страната за периода 2016-2020 г.

Забележка: За 2019 г. данните са актуализирани.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 1
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https://www.telenor.bg/bg/news/ppf-group-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%
83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80-%D0%B8
8
https://www.cetinbg.bg/services/
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Делът на общия обем на пазара на обществени електронни съобщения в обема на
БВП9 на България за 2020 г. възлиза на 2,4%, като за първа година след продължителен
спад е отчетен ръст при неговия дял в БВП с 0,15 процентни пункта спрямо 2019 г., когато
е възлизал на 2,3%.
1.2. Структура на пазара
Информация за структура на приходите от предоставяне на обществени електронни
съобщения в България е представена в таблица 1 по сегменти, определени според вида на
предоставяните услуги, включително разпределените10 приходи от пакетни услуги
(информация относно дефиницията на „пакетни услуги“ се съдържа в т. 1.2.1. Пакетни
услуги по-долу).
Таблица 1
Структура на пазара на обществени електронни съобщения в България по вид
на предоставяните услуги за периода 2018 – 2020 г.
Приходи
Услуги, чрез които се осъществяват обществени
електронни съобщения

2018 г.

2019 г.1

2020 г.

(млн. лв.)
1. Гласови телефонни услуги
1.1. Фиксирана телефонна услуга чрез
номера от ННП и чрез обществени телефони
1.2. Мобилна телефонна услуга чрез номера от ННП
1.3. Други гласови услуги2
2. Услуги по предоставяне на линии под наем
3. Услуги за пренос на данни и/или достъп до
интернет
4. Услуги за пренос и/или разпространение на
радио- и/или телевизионни програми
5. Други услуги 3
ОБЩ О
1

1 204,421

1 172,133

1 149,745

117,875

114,644

93,016

1 069,931

1 042,060

1 037,526

16,615
20,147

15,430
21,342

19,203
19,156

887,282

998,574

1 196,047

403,914

424,559

427,294

61,456
2 577,220

64,068
2 680,677

68,793
2 861,035

Данните за 2019 г. са актуализирани

2

Включват се приходите от предоставянето на VoIP (гласова IP услуга, при която не се използват номера (географски или
негеографски) от ННП, услугата е без гарантирано качество и е необходимо потребителят да използва/разполага с достъп до
интернет през съответно устройство - компютър/телефон)
3

Сегментът включва приходите от предоставяне на канална мрежа, услуги за достъп до спътникови системи, съвместно
ползване, включително предоставяне на кули, мачти; тъмно влакно; съвместно разполагане (колокиране), извън случаите на
взаимно свързване и други.

Източник: Данни, подадени в КРС
9

Изчислен по текущи цени. Източник: НСИ https://www.nsi.bg/bg/content/2206/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE
10
Разпределението на приходите от пакетни услуги (инсталационни такси и месечни абонаменти за
фиксирана и мобилна телефонни услуги, достъп до интернет и телевизия) по отделни видове услуги,
включени в пакета, се извършва и предоставя в Годишния отчет от предприятията, предоставили
информация. Разпределението е въз основа на оценка, основаваща се на цените на самостоятелни услуги,
които имат близки или сходни характеристики (например: включени в абонаментната месечна такса минути
към национални фиксирани и/или мобилни мрежи, скорост на download от интернет пространството, брой
включени телевизионни програми и др.) на услугите, включени в пакетната услуга.
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Общият обем на пазара на електронни съобщения в България и през 2020 г. се
определя основно от приходите от гласови услуги и от услугите за пренос на данни и/или
достъп до интернет.
За първа година приходите от услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет
надвишават приходите от гласови услуги и заемат водеща позиция с 41,8% дял в общия
обем на пазара. Относителният дял на приходите от този пазарен сегмент в структурата на
пазара нараства спрямо 2018 г. с 4,6 процентни пункта.
Приходите от гласови телефонни услуги (фиксирана, мобилна и други гласови
услуги) продължават да намаляват, както в абсолютно (с 1,9% за едногодишен период),
така и в относително изражение (с 3,5 процентни пункта). През 2020 г. делът им в общия
обем на пазара на обществени електронни съобщения е 40,2%.
На фигура 2 е представено изменението на относителните дялове на приходите от
електронни съобщителни услуги в структурата на пазара на електронни съобщения за
периода 2018 – 2020 г.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 2
Спрямо предходната година през 2020 г. приходите в три пазарни сегмента бележат
ръст, а именно:


„Пренос на данни и/или достъп до интернет” – 19,8%, като в относително
изражение за едногодишен период делът на сегмента нараства с близо 5 процентни
пункта. Тази година ръстът произтича основно от групата „Пренос на данни и/или
достъп до интернет чрез фиксирани мрежи“, приходите от която са се увеличили с
31,2%;



„Други услуги” отчита ръст от 7,4%. Основното увеличение тук е от услугата
„Достъп до спътникови системи“, приходите от която са нараснали с 46,2% спрямо
2019 г. и от „Съвместно разполагане и други форми на съвместно ползване,
10



включително предоставяне на кули, мачти и други“ (с 11,7% спрямо 2019 г.).
Приходите от услугата „Предоставяне на достъп до канална мрежа“, включени в
този сегмент, също бележат, макар и минимален, ръст от 0,7%.
„Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми”
нараства с 0,6%, въпреки че приходите от кабелна и сателитна телевизия бележат
спад. Отчетеният ръст на този сегмент се дължи най-вече на увеличението на
приходите от IPTV (с 13,4% спрямо 2019 г.).
Сегментите, които през отчетния период отчитат спад в своя обем, са:


„Гласови телефонни услуги” – с 1,9% в абсолютно изражение, като найзначително е намалението при фиксираната телефонна услуга – 18,9%. В сегмента обаче
се наблюдава значителен ръст на приходите от VoIP (с 24,5% спрямо 2019 г.).

„Услуги по предоставяне на линии под наем” – спад с 10,2% през 2020 г.
спрямо 2019 г.
Подробна информация за състоянието и тенденциите на развитие на съответните
пазарни сегменти е представена в т. 2 ÷ т. 5 от настоящия раздел на доклада.
1.2.1. Пакетни услуги
Приходите от пакетни услуги11 имат значителна роля на пазара на електронни
съобщения в България. През 2020 г., за поредна година, потреблението на пакетни услуги
у нас нараства, като към 31.12.2020 г. 51% от абонатите на фиксирана телефонна услуга,
74% от абонатите на мобилна телефонна услуга, 33% от абонатите на фиксиран достъп до
интернет, 83% от абонатите на мобилен достъп до интернет и 34% от абонатите на
платена телевизия използват съответната услуга в пакет с други електронни съобщителни
услуги. В резултат, общият обем на реализираните приходи (от инсталационни такси и
месечни абонаменти) от пакетни услуги достига 1 288,823 млн. лв.12, което представлява
ръст от 11,1% спрямо приходите през предходната година.
По данни, постъпили в КРС, през 2020 г. пет предприятия са стартирали дейност по
предоставянето на пакетна услуга - конкретно двоен пакет, включващ фиксиран достъп до
интернет и телевизия. Така, през 2020 г. общият брой на предприятията, предоставящи
пакетни услуги, възлиза на 90, което е с 4 повече в сравнение с предходната година (86
през 2019 г.).
Абонати на пакетни услуги
Броят на абонатите на пакетни услуги към края на 2020 г., съгласно данните,
подадени от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения в България,
нараства спрямо предходната година с 0,2% до 6,526 млн. В резултат, в периода
2019-2020 г., с 0,6 процентни пункта нараства и стойността на показателя „проникване по
население“13, достигайки 94,4%.

11

Под „пакетни услуги" следва да се имат предвид търговски оферти, предлагани въз основа на месечен
абонамент и включващи две или повече от следните услуги: (1) Фиксиран широколентов достъп до
интернет, (2) Фиксирана гласова услуга, (3) Мобилна гласова услуга, (4) Мобилен широколентов достъп до
интернет и (5) Платена телевизия (кабелна, спътникова или IPTV). За пакетни услуги следва да се считат
т. нар. „чисти“, „свързани“ и „смесени“ пакети.
12
Данните са включени в общия обем на пазара на електронни съобщения, разпределени по услуги, но са
представени с оглед съпоставимост с предходните години.
13
Показателят е изчислен като съотношение между общия брой на абонатите на пакетни услуги и броя на
населението към 31.12.2020 г. по данни на НСИ (Население по области, общини, местоживеене и пол:
www.nsi.bg)
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Разпределението на абонатите по видове пакетни услуги съобразно броя на
включените в тях електронни съобщителни услуги в България е представено на фигура 3.

Структура на абонатите на пакетни услуги
за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 3
Данните, представени на фигура 3, потвърждават наблюдаваната през последните
години тенденция на ръст в делa на пакетите, формирани от две електронни съобщителни
услуги (двойни пакети). През 2020 г. двойните пакети обхващат 98,8% от общия брой
абонати на пакетни услуги, като броят на абонатите на този вид пакети се увеличава с
0,2% спрямо данните от 2019 г. Както и през предходната година, през 2020 г. значително
намалява (с 18,2%) броят на абонатите на тройни пакети, основно в резултат на
намалението (с 55,6%) на абонатите на пакета „фиксиран глас, телевизия и фиксиран
достъп до интернет“ и на абонатите на пакета „мобилен глас, телевизия и мобилен
интернет“ (с 33%). Това се отразява и на дела на тройните пакети в общия брой абонати,
при който се отчита спад с 0,1 процентни пункта спрямо 2019 г. за сметка на увеличение
на дела на двойните пакети. Интересът към четворните пакети също отчита спад с 16,5%
спрямо 2019 г. Делът на четворните пакети е 0,8%, като намалява с 0,2 процентни пункта.
На фигура 4 е представено разпределението на абонатите според найпредпочитаните през 2020 г. пакетни услуги.
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Разпределение на абонатите по видове пакетни
услуги към 31.12.2020 г.
6,2%

1,3%
9,5%

Фиксиран глас и мобилен глас

83,0%
Мобилен глас и мобилен интернет

Телевизия и фиксиран интернет

Други видове пакети*

Забележка: В „Други видове пакети” са включени абонатите на пакети, делът на всеки от които
не надвишава 1% в общия брой абонати на пакетни услуги.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 4
Броят на абонатите на най-предпочитаната от потребителите пакетна услуга –
„мобилен глас и мобилен достъп до интернет”, е нараснал с 0,2% спрямо 2019 г. и в края
на 2020 г. достига 5,419 млн., което обаче няма значително отражение върху дела им (той
се запазва на 83%). Броят на абонатите, които ползват втория по разпространение пакет
(„телевизия и фиксиран достъп до интернет”) през 2020 г. се е увеличил със 7,7% и
възлиза на 619 хил., като се отчита увеличение с 0,7 процентни пункта в относително
изражение. Фиксирана гласова услуга и мобилна гласова услуга в пакет, с относителен
дял от 6,2% от общия брой абонати на пакети, се ползва от 403 хил. абоната (намаление в
абсолютни стойности с 5,9%).
Приходи от пакетни услуги
Приходите от пакетни услуги през 2020 г. възлизат на 1 288,823 млн. лв. и отчитат
ръст от 11,1% спрямо предходната година. Най-голям дял (97%) в общия обем на
приходите от тези услуги, продължават да заемат двойните пакети, при които спрямо
данните от 2019 г. е отчетен ръст с 12,1% в абсолютно изражение, а в относително с
0,9 процентни пункта. Делът на приходите от тройни пакети продължава да намалява и
през 2020 г. (с 0,3 процентни пункта), което е следствие от отчетения с 18,5% спад в
абсолютно изражение. Приходите от четворни пакети намаляват с 11,9% спрямо 2019 г.,
като заемат 2,2% от общия обем на приходите в сегмента (с 0,6 процентни пункта помалко в сравнение с 2019 г.).
На фигура 5 е представено разпределението на приходите по видове пакетни
услуги през 2020 г.
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Разпределение на приходите по видове пакетни
услуги към 31.12.2020 г.
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Мобилен глас, фиксиран и мобилен интернет и телевизия
Други видове пакети*
Забележка: В „Други видове пакети” са включени приходи от пакети, делът на всеки от които не
надвишава 1% в общите приходи от пакетни услуги.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 5
През 2020 г. делът на приходите от двойна пакетна услуга, включваща мобилна
гласова услуга и мобилен достъп до интернет, нараства спрямо 2019 г. с 1,6 процентни
пункта и достига 82,7% от общия обем на приходите от пакети, а отчетеният ръст в
абсолютно изражение е 13,3%. Приходите от двойната пакетна услуга „телевизия и
фиксиран интернет” отчитат увеличение със 7,4% спрямо 2019 г., но въпреки това е
налице спад спрямо 2019 г. с 0,5 процентни пункта в дела им в общите приходи. Делът на
четворната пакетна услуга „мобилен глас, фиксиран и мобилен интернет и телевизия“,
също бележи спад с 0,5 процентни пункта през 2020 г. В абсолютно изражение, приходите
от този пакет намаляват с 11,3%. Най-голям ръст в приходите през 2020 г. спрямо 2019 г.
се отчита при тройния пакет „мобилен глас, фиксиран и мобилен интернет“ – 46,8%, който
обаче заема незначителен дял в общите приходи (той се запазва на 0,3%).
Обобщение
През 2020 г. при пакетните услуги се наблюдават следните тенденции:


потреблението на двойните пакети продължава да нараства за сметка на тройните и
четворните пакети;



отново най-предпочитаните пакетни услуги са тези, които включват мобилна
услуга – 90,2% от общия брой абонати използват пакети с включен мобилен глас, а
84% от абонатите ползват пакети с включен мобилен интернет;



ръстът в общия обем на приходите от пакетни услуги се дължи основно на
нарастването на реализираните приходи от пакети с включена мобилна услуга
(мобилен глас и/или мобилен интернет).

1.2.2. Инвестиции
През 2020 г. 397 предприятия (с 25 по-малко спрямо 2019 г.) са вложили
инвестиции в изграждането и поддържането на обществени електронни съобщителни
мрежи в размер на 429,963 млн. лв. при планирани през 2019 г. 443,047 млн. лв., което
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показва, че вложените инвестиции са с 3% по-малко от планираните от предприятията за
2020 г.
През годината във фиксирани мрежи за предоставяне на електронни съобщителни
услуги са вложени инвестиции в размер на 104,576 млн. лв., като от тях 52,531 млн. лв. (с
8,281 млн. лв. по-малко спрямо предходната година) са вложени в мрежи за достъп от
следващо поколение (NGA). Броят на предприятията, реализирали инвестиции в мрежи от
следващо поколение през 2020 г., се е увеличил с 1 спрямо 2019 г. (197 предприятия).
През 2020 г. вложените инвестиции в мобилни мрежи представляват 34% от
общите инвестиции на предприятията, като се отчита увеличение с близо 1% в абсолютно
изражение за едногодишен период. Вложените инвестиции в размер на 146,052 млн. лв. са
с 9,7% по-малко от планираните от предприятията инвестиции в мобилни мрежи за 2020 г.
2. Гласови телефонни услуги
Сегментът „Гласови телефонни услуги” включва следните обществени електронни
услуги: фиксирана телефонна услуга чрез географски номера от Националния
номерационен план (ННП), услугата „избор на оператор”, телефонни услуги чрез
обществени телефони, мобилна телефонна услуга чрез номера от ННП (включително
SMS14 и MMS15) и други гласови услуги (VoIP16 услуги, предоставяне на гласова услуга
чрез търговско представителство и др.).
В таблица 2 е представена обобщена информация за разглеждания сегмент през
2020 г., а именно: броя на предприятията, предоставяли услуги на този пазарен сегмент,
броя на техните абонати/постове, ползвали гласови телефонни услуги, както и приходите
от предоставените услуги17.
Таблица 2
Брой предприятия, брой абонати/постове и приходи по вид на предоставяните
гласови телефонни услуги през 2020 г.
Брой предприятия,
предоставящи
услугата през 2020 г.

Наименование на услугата

Брой абонати/постове към
31.12.2020 г.
Общо 1

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

Приходи
(в млн. лв. без ДДС)
Общо 2

в т.ч. от
пакетни услуги

1. Фиксирана телефонна услуга чрез номера от
ННП и чрез обществени телефони

30

837 249*

424 043

93,016

6,236

2. Мобилна телефонна услуга чрез номера от ННП

4

7 945 739

5 889 467

1 037,526

612,605

3. Други гласови услуги

21

///

///

19,203

50

///

///

1 149,745

Общо

///

1

Вкл. абонати на пакетни услуги

2

Вкл. частта на приходите от предоставяне на гласови услуги, включени в пакет с други електронни съобщителни услуги

618,841

* Брой постове на абонати на фиксирана гласова телефонна услуга

Забележка: Символът /// означава, че информацията не е приложима за посочения показател или представлява
търговска тайна, навсякъде в този документ, където той е ползван.

Източник: Данни, подадени в КРС
14

Кратки текстови съобщения.
Мултимедийни съобщения.
16
Гласова IP услуга, при която не се използват номера от ННП, услугата е без гарантирано качество и е
необходимо потребителят да използва/разполага с достъп до интернет през съответно устройство компютър/телефон.
17
Подробна информация относно предоставянето на фиксирана и мобилна телефонни услуги е представена
в т. 2.1. и т. 2.2.
15
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Общо 50 предприятия са декларирали дейност по предоставянето на гласови
услуги през 2020 г. Броят на предприятията, които предоставят услуги от групата
„Мобилна телефонна услуга чрез номера от ННП” остава непроменен през годината активните са четири. Общият брой на предприятията, декларирали дейност по
предоставянето на фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП и чрез обществени
телефони/кабини през годината възлиза на 30. Двадесет и осем от предприятията
предоставят достъп до фиксирана телефонна услуга и/или услуги на едро за взаимно
свързване
на
обществени
телефонни
мрежи,
включително
„Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК), което предоставя услугата и чрез обществени
телефони/кабини. Две са предприятията, които са декларирали предоставяне на фиксирана
телефонна услуга само чрез обществени телефони/кабини18. През 2020 г. броят на
предприятията, които са предоставяли други гласови услуги е 21 - с едно предприятие
повече спрямо предходната година.
Общият обем на реализираните приходи от гласови телефонни услуги с включени
приходи от пакетни услуги, възлиза на 1 149,745 млн. лв. и бележи спад (с 1,9%) през
2020 г. спрямо предходната година, когато обемът на сегмента, измерен в приходи,
възлиза на 1 172,133 млн. лв.
През 2020 г. спадът на приходите в сегмент „Гласови телефонни услуги“ се дължи
основно на намалението на приходите от фиксирана телефонна услуга, включително
предоставяна чрез обществени телефони – с 18,9% при 2,7% за предходния период.
Приходите от мобилна телефонна услуга намаляват спрямо 2019 г. едва с 0,4% при 2,6%
спад за предходния период (2018 - 2019 г.). В групата „Други гласови услуги“ се отчита
ръст, в размер на 24,5%, който основно се дължи на нарастване на приходите от VoIP
услугите, които и през 2020 г., както през предходната година, формират 98,0% от обема
на реализираните приходи в тази група.
Фигура 6 представя разпределението на приходите на отделните услуги в обема на
сегмента за периода 2018 - 2020 г.
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През 2019 г. броят на предприятията, декларирали дейност по предоставяне на фиксирана телефонна
услуга чрез номера от ННП и чрез обществени телефони/кабини възлиза на 28. От тях 27 предприятия са
декларирали дейност по предоставянето на достъп до обществена телефонна услуга чрез географски номера
от ННП и/или услуги на едро по взаимно свързване на обществени телефонни мрежи. Освен БТК, още само
едно предприятие е предоставяло услуга чрез обществени телефони/телефонни кабини.
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Структура на приходите по видове услуги на пазарен
сегмент "Гласови телефонни услуги" за периода 2018-2020 г.
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Фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП и обществени телефони
Мобилна телефонна услуга чрез номера от ННП
Други гласови услуги

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 6
И през 2020 г., очаквано най-голям дял в общия обем на сегмента формират
приходите от мобилна телефонна услуга (90,2%, при 88,9% за предходната година). Делът
на фиксираната телефонна услуга намалява с 1,7 процентни пункта, а този на другите
гласови услуги се увеличава с 0,4 процентни пункта.
2.1. Фиксирана телефонна услуга
Участници на пазара
Към 31.12.2020 г. общият брой на предприятията, оторизирани от КРС 19 за
предоставяне на достъп до фиксирана телефонна услуга чрез първично предоставен
ресурс - географски номера и достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата
„избор на оператор” възлиза на 25. С намерения за осъществяване на обществени
електронни съобщения чрез препродажба на фиксирана телефонна услуга чрез вторично
получени номера са регистрирани 16 предприятия. Предприятията, вписани в регистъра на
КРС с намерения да предоставят телефонни услуги чрез обществени телефони към края на
2020 г. са 12 на брой.
През 2020 г. общият брой на предприятията, декларирали дейност по предоставяне
на фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП и/или услуги на едро по взаимно
свързване на обществени телефонни мрежи, възлиза на 28. От тях 25 предприятия са
декларирали дейност по предоставянето на достъп до фиксирана телефонна услуга на
крайни потребители чрез географски номера. Деветнадесет от тях, предоставят услугата
чрез първично предоставен ресурс, като едно предприятие прекратява дейност през
19

Предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
номера от Националния номерационен план (ННП), за предоставяне на фиксирана телефонна услуга.
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годината20, и 6 декларират дейност по препродажба на фиксирана телефонна услуга чрез
вторично получени номера. Три предприятия са декларирали дейност по предоставянето
само на услуги на едро („транзит“ и „физическа реализация на взаимно свързване“), които
са относими към предоставянето на фиксирана телефонна услуга. През 2020 г. три
предприятия са декларирали дейност по предоставянето на телефонна услуга чрез
обществени телефони/кабини, едно от които е „Българска телекомуникационна компания“
ЕАД (БТК).
Основните доставчици на фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП за
крайни потребители (услуга на дребно) са БТК, „А1 България“ ЕАД (А1) и „Теленор
България“ ЕАД (Теленор).
Таблица 3
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи фиксирана телефонна
услуга на дребно чрез номера от ННП
Предприятие

2019 г.
Дял на база
Дял на база
брой постове
приходи от
на абонати
абонати

2020 г.
Дял на база
Дял на база
брой постове
приходи от
на абонати
абонати

БТК

60,2%

84,2%

59,5%

83,4%

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

24,5%

7,2%

25,1%

7,3%

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

13,4%

4,7%

13,3%

5,2%

1,9%

3,9%

2,1%

4,1%

Всички останали

Източник: Данни, подадени в КРС
И през 2020 г. основните конкуренти на пазара на фиксирана телефонна услуга,
предоставяна на дребно са БТК, А1 и Теленор, които формират близо 98% от обема на
пазара, измерен на база брой телефонни постове на абонати на фиксирана телефонна
услуга и близо 96% от реализираните приходи от абонати на услуги на дребно. БТК
продължава да има най-голям пазарен дял на база фиксирани телефонни постове и през
2020 г., като намалението спрямо 2019 г. е с 0,7 процентни пункта. В пазарния дял на А1
се отчита ръст от 0,6 процентни пункта за едногодишния период. Делът на Теленор се
запазва почти непроменен, като се отчита минимално намаление с 0,1 процентни пункта.
Фиксираните телефонни постове на всички останали предприятия съставляват едва 2,1%
от пазара, измерен на база брой телефонни постове на абонати на фиксирана телефонна
услуга.
Видно от предоставените в таблицата данни, през 2020 г. спрямо 2019 г. не се
наблюдава съществено изменение и в пазарните дялове на предприятията, изчислени на
база приходи от предоставяне на фиксирана телефонна услуга на крайни абонати. Делът
на БТК намалява с 0,8 процентни пункта през 2020 г. в сравнение 2019 г., а този на
Теленор нараства с 0,5 процентни пункта. Изменението в пазарния дял на А1 е
незначително – едва с 0,1 процентни пункта, а съвкупният пазарен дял на останалите
участници на пазара нараства с 0,2 процентни пункта от 3,9% през 2019 г. на 4,1% през
2020 г.
Телефонни постове на абонати на фиксирана телефонна услуга
В резултат на намаляващия интерес на потребителите към фиксираната телефонна
20

Действието на разрешението на „Телекабел“ АД за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – номера е прекратено с Решение № 330/24.09.2020 г. по искане на предприятието, считано от
24.09.2020 г.
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услуга, и през 2020 г., за поредна година, се отчита спад в броя на фиксираните телефонни
постове. Намалението в общия брой на фиксираните телефонни постове е с 10,8% спрямо
2019 г., което е с 2,4 процентни пункта по-малко в сравнение с намалението през 2019 г.
спрямо 2018 г. (13,2%). Броят на постовете на БТК намалява с 11,7% през 2020 г., при спад
с 13,9% за предходния период (2019-2018 г.), а при останалите предприятия, намалението
на сумарния брой на фиксираните телефонни постове на абонати на фиксирана телефонна
услуга е с 9,4% през 2020 г. спрямо 2019 г., при 12,0% за предходния отчетен период.
На фигура 7 е представена информация относно изменението на броя на
фиксираните телефонни постове и фиксираната телефонна плътност по население за
тригодишен период.

Фиксирани телефонни постове и фиксирана телефонна плътност по
население в България за периода 2018 - 2020 г.
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Фиксирана плътност по население

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 7
В резултат от намалението на общия брой фиксирани телефонни постове с 22,5% за
разглеждания тригодишен период (2018 г. – 2020 г.), стойността на показателя „фиксирана
телефонна плътност по население” също намалява и достига 12,1%21 през 2020 г.
През 2020 г., за поредна година, намалява броят на обществените телефони/кабини,
като спадът в сравнение с 2019 г. е с 2,6%.
Потребление (трафик) на фиксирана телефонна услуга
През 2020 г. обемът на изходящия трафик (измерен в минути), генериран от
потребителите22 при осъществяването на национални (селищни и междуселищни
21

Показателят „фиксирана плътност по население” е изчислен като съотношение между общия брой на
активните телефонни постове към 31.12.2020 г. и броя на населението към 31.12.2020 г. по данни на НСИ
(Население по области, общини, местоживеене и пол: http://www.nsi.bg/bg/node/2972)
22
Включен е трафикът, генериран от абонати на фиксирана телефонна услуга (вкл. от услугата „избор на
оператор“), както и трафикът от обществени телефони/кабини.
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повиквания, повиквания към мобилни наземни мрежи и към негеографски номера) и
международни повиквания намалява, но с по-малък темп в сравнение с предходната
година. Спадът в потреблението в минути през отчетната година е с 4,8% в сравнение с
2019 г., при намаление от 13,6% за периода 2018-2019 г., и общият обем на генерирания
трафик през 2020 г. възлиза на 523,240 млн. минути. От него едва 0,1% е делът на
трафика, генериран от обществени телефони/кабини, като в абсолютна стойност през
2020 г. обемът му намалява с 25,7% спрямо 2019 г.
Моделът на предоставяне на услугата, изразяващ се във включването на все поголям обем телефонен трафик в месечните абонаменти на абонатите на фиксирана
телефонна услуга се прилага и през 2020 г., като делът на генерирания трафик от
повиквания в рамките на абонаментите нараства с 1,8 процентни пункта и достига 89,1%.
Така трафикът от повиквания, който се заплаща от абонатите извън месечния абонамент
представлява едва 10,9% от общо генерирания трафик. През 2020 г. отново потреблението
на услугата „избор на оператор“ е символично, като само едно предприятие23 е
декларирало предоставянето на тази услуга.
Фигура 8 представя разпределението на общия обем трафик, генериран от
фиксирани мрежи, в периода 2018-2020 г., в зависимост от направленията на
повикванията.

Разпределение на трафика, изходящ от фиксирани мрежи за периода
2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 8
През 2020 г., както и през предходната година, увеличение в обема на трафика от
повиквания се отчита само при повикванията към мобилни мрежи – с 13,5% за
едногодишен период, като 89,5% от общия обем на този трафик е от потребление,
включено в абонаментите. В резултат на това относителният дял на този трафик в общия
23

„Източна телекомуникационна компания“ ЕАД
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обем минути от генерирани повиквания нараства с 4,8 процентни пункта и достига 29,9%.
При останалите видове повиквания през 2020 г. спрямо 2019 г. се наблюдава
намаление както в абсолютна стойност, така и като дял в общия обем, както следва:


обемът на трафика в рамките на мрежите (on net) намалява с 10,3%, но за поредна
година генерира основната част от общо реализирания трафик – 37,7%;



трафикът от повикванията към други фиксирани мрежи (off net) бележи спад с 9,1%
и делът му спада с 0,9 процентни пункта в сравнение с предходната година;



повикванията към мрежи в чужбина формират 10,7% от общия трафик на дребно и
намаляват, както като относителен дял в общото потребление с 1,3 процентни
пункта, така и в абсолютна стойност – с 15,2%.

Приходи от фиксирана телефонна услуга
През 2020 г. общият обем на реализираните приходи от предоставяне на фиксирана
телефонна услуга24 възлиза на 93,016 млн. лв., което представлява спад с 18,9% спрямо
2019 г. Приходите от обществени телефони/кабини както през 2019 г., така и през 2020 г.
представляват едва 0,1% от общите приходи от фиксирана телефонна услуга.

Разпределение на приходите от предоставяне на фиксирани
телефонни услуги за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 9
И през 2020 г. приходите от инсталационни и абонаментни такси от предоставяне
на фиксирана гласова услуга на крайни потребители, включително частта от пакетна
услуга, формират основната част от общия обем на приходите от услугата – 79,2%, при
76,2% през 2019 г.
Основните изменения, отчетени по отношение на приходите от фиксирана
телефонна услуга през 2020 г. са, както следва:

24

Вкл. приходите от повиквания чрез услугата „избор на оператор“ и обществени телефони/кабини.
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спад в обема на приходите от предоставяне на достъп до фиксираната телефонна
услуга (инсталационни и абонаментни такси) с 15,7% в сравнение с 2019 г.;
реализираните приходи от повиквания извън абонаментите намаляват с 20,7% през
2020 г. в сравнение с 2019 г., което се дължи на големия дял на изговорените
„безплатни минути“, включени в цената на месечните абонаменти. Спад се отчита
и при приходите, реализирани от повиквания от обществени телефони/кабини с
40,4%;
през 2020 г. се отчита спад и в приходите от предоставяне на услугите на едро
(включващи услугите по взаимно свързване - генериране, терминиране, транзит и
физическа реализация на взаимно свързване) с 37,5%.

Обобщение
През 2020 г. сегментът на фиксираната телефонна услуга се характеризира със
следните изменения:


броят на фиксираните телефонни постове на абонати на фиксирана телефонна
услуга следва ежегоден темп на намаление – за 2020 г. спадът е с 10,8% спрямо
предходната година;



общото потребление от услугата, изразено в минути трафик от повиквания на
дребно, се свива, като ръст за поредна година се отчита единствено при
повикванията към мобилни мрежи;



обемът на генерирания трафик от повиквания, включен в абонаментите
продължава да нараства, като през 2020 г. абонатите на услугата заплащат извън
абонаментите едва 10,9% от трафика от реализираните повиквания.

Данните, отчитащи измененията на основните показатели, характеризиращи
фиксираната телефонна услуга, не дават основание да се заключи, че пандемията от
COVID-19 е оказала съществено влияние върху сегмента. За поредна година се отчита
намаление в стойностите на основни показатели, характеризиращи фиксираната
телефонна услуга. Процентът на спад в броя на фиксираните телефонни постове през
2020 г. спрямо 2019 г. не се различава съществено от регистрираните намаления на
годишна база за периода 2017-2019 г. В обема на генерирания трафик също се отчита
намаление, но то е с по-малък темп в сравнение с предходните години.
Въведената от 15 май 2019 г. регулация на цените на международните повиквания
в рамките на Европейския съюз (ЕС) също не доведе до обръщане на тенденцията на спад
в потреблението на фиксираната телефонна услуга, въпреки че данните за 2020 г. показват
по-малък спад в обема на генерирания трафик от международни повиквания на домашни
абонати към държави от ЕС/ЕИЗ. През 2020 г. намалението при този вид трафик е с близо
4%, при среден спад от около 22% за предходните години (2017-2019 г.). Следва да се
отбележи също, че основната част (около 94%) от общия генериран трафик към държави
от ЕС/ЕИЗ при домашните абонати през 2020 г., както и през 2019 г., е от потребление,
включено в абонаментите планове. По-малките темпове на спад при това потребление,
както и при общото потребление на домашните абонати през 2020 г., вероятно са
породени и от социалната изолация вследствие на кризата с COVID-19.
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2.2. Мобилна телефонна услуга
Участници на пазара
През 2020 г. общо пет предприятия, притежават оторизация от КРС25 за
предоставяне на мобилна телефонна услуга в страната и няма промяна в броя и състава им
спрямо предходната 2019 г. Това са предприятията А1, БТК, „Булсатком“ ЕАД
(Булсатком), Теленор и „Ти.Ком“ АД. Представените от тях в КРС данни за отчет на
дейността през 2020 г. показват, че А1, БТК, Булсатком и Теленор предлагат и
предоставят мобилна телефонна услуга на пазара и през 2020 г., а „Ти.Ком“ АД все още не
е стартирало предлагането на услугата.
С пазарен дял от 38,1% А1 запазва лидерската си позиция по брой абонати на
мобилна телефонна услуга за поредна година (по данни към 31.12.2020 г.) (Таблица 4), а
Теленор отново е лидер на база приходи от предоставяне на услугата на дребно 26 с
пазарен дял от 41,6%. Пазарният дял на Булсатком, изчислен както на база брой абонати,
така и на база приходи продължава да бъде символичен и през 2020 г.
Таблица 4
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи мобилна телефонна услуга
на дребно
2019 г.
Предприятие

Дял на база
брой абонати

2020 г.

Дял на база
приходи

Дял на база Дял на база
брой абонати приходи

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

38,5%

33,7%

38,1%

33,0%

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

33,4%

41,2%

33,4%

41,6%

БТК

28,1%

25,2%

28,5%

25,4%

БУЛСАТКОМ ЕАД

0,01%

0,002%

0,02%

0,002%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ТИ.КОМ АД*

*Предприятието не предоставя мобилна телефонна услуга през 2019 г. и 2020 г.

Източник: Данни, подадени в КРС
Данните в таблица 4 показват, че през 2020 г. измененията в пазарните дялове
както на база брой абонати, така и на база приходи на дребно от мобилна телефонна
услуга са незначителни. При БТК има минимално увеличение на пазарния дял, както на
база брой абонати, така и на база приходи на дребно, докато при А1, макар и символичен,
отново е налице спад спрямо предходната година и при двата показателя. При Теленор
също има незначително увеличение на пазарния дял на база приходи, а на база брой
абонати пазарният дял на предприятието остава без изменение спрямо 2019 г.
Конкретните стойности на измененията в пазарните дялове на А1, Теленор и БТК през
2020 г., спрямо 2019 г., са както следва:


относителният дял на А1, изчислен на база брой абонати, намалява с 0,4 процентни

25

Предприятия, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера
от ННП, за предоставяне на мобилна телефонна услуга.
26
Пазарните дялове са изчислени на база приходи от предоставяне на мобилна телефонна услуга на дребно
(приходи на дребно от самостоятелно предоставяне на услугата и частта на приходите от предоставяне на
услугата в пакет с други електронни съобщителни услуги). В Годишните доклади на КРС за 2010 - 2017 г.
пазарните дялове на база приходи са изчислени въз основа на приходите на едро от предоставяне на
мобилна телефонна услуга и приходите на дребно от самостоятелно предоставяне на услугата, без частта на
приходите от предоставяне на услугата в пакет с други електронни съобщителни услуги.
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пункта, а този, изчислен на база приходи, намалява с 0,7 процентни пункта;
относителният дял на Теленор, изчислен на база брой абонати остава без
изменение, а този, изчислен на база приходи – се увеличава с 0,4 процентни
пункта;
относителният дял на БТК, изчислен на база брой абонати нараства с 0,4 процентни
пункта, а на база приходи - с 0,2 процентни пункта.

Представените данни за измененията в пазарните дялове на мобилните
предприятия през 2020 г. показват, че през тази първа година на световна икономическа и
социална криза, в резултат на пандемията от COVID-19 не се наблюдават драстични
изменения, които водят до пренареждане на позициите на българските мобилни
предприятия в сегмента на мобилна телефонна услуга в страната спрямо предходната
2019 г.
Абонати на мобилна телефонна услуга
Към 31.12.2020 г. броят на абонатите на мобилна телефонна услуга (брой уникални
SIM карти) възлиза на 7 945 739 и за поредна година се отчита спад спрямо предходната
година (с 2,3% в сравнение с 2019 г.; към 31.12.2019 г. броят на абонатите е 8 134 581).
Следва да бъде отбелязано, че спадът в броя на абонатите за 2020 г. е с 0,7 процентни
пункта по-малък спрямо наблюдавания през 2019 г. (3,0%).
Данните, предоставени в КРС от предприятията, показват, че към 31.12.2020 г.
абонатите по договор са с почти 114 хил. бр. по-малко спрямо предходната година (спад с
1,7%), а броят на потребителите на услугата с предплатени карти е намалял със 75 хил.
спрямо края на 2019 г. (спад с 5,7%).
Причините за отчетеното през 2020 г. намаление в броя на абонатите на мобилна
телефонна услуга в страната по информация от мобилните предприятия са комплексни –
от една страна то е провокирано от негативното влияние, което пандемията от
коронавирус оказва върху бизнеса и обикновените потребители (наблюдава се
консолидация в използването на SIM карти от потребителите и деактивиране с цел
намаляване на разходите за телекомуникационни услуги на неизползваните SIM карти от
бизнес потребителите), а от друга страна негативните демографски процеси в страната
(намаляване на населението и външна миграция) също имат неблагоприятно влияние
върху броя на потребителите на мобилна телефонна услуга в страната.
На следващата фигура е представена информация за броя на абонатите на мобилна
телефонна услуга и проникването („мобилна телефонна плътност”) на услугата сред
населението за периода 2018 – 2020 г.27 Видно от представените данни на нея, отчетеният
за 2020 г. спад в общия брой на абонатите на мобилна телефонна услуга има негативен
ефект и върху размера на проникването на услугата сред населението.

27

Показателят „мобилна телефонна плътност” е изчислен като съотношение между броя на абонатите на
мобилна телефонна услуга към 31.12.2020 г. и броя на населението към 31.12.2020 г. по данни на НСИ
(Население по области, общини, местоживеене и пол: http://www.nsi.bg/bg/node/2972).
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Брой абонати и проникване на мобилна телефонна услуга в
България за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 10
Към края на 2020 г. проникването на мобилната телефонна услуга в България
възлиза на 114,9%, което представлява спад от 2,1 процентни пункта спрямо проникването
за 2019 г. (117,0%). Посоченият спад показва, че през 2020 г. е налице леко забавяне в
темпа на намаление при показателя „мобилна телефонна плътност” в сравнение с 2019 г.,
когато, спрямо 2018 г., е отчетен спад на показателя с 2,8 процентни пункта.
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Съотношение между потребители на предплатена услуга и абонати
по договор за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 11
Към 31.12.2020 г. се отчита лека промяна (с 0,5 процентни пункта) при
съотношението между потребителите на предплатена мобилна телефонна услуга и
абонатите по договор спрямо предходната година – делът на потребителите, използващи
предплатена услуга намалява до 15,7%, а 84,3% имат сключен договор за месечен
абонамент с доставчик на услугата (фигура 11).
Потребление (трафик) на мобилна телефонна услуга
Общият обем на изходящия трафик от мобилни мрежи в страната28 за 2020 г.
възлиза на 21 958,47 млн. минути, като се наблюдава значителен ръст от 12% спрямо
общия обем на изходящия трафик за 2019 г. За сравнение – отчетеният за 2019 г. ръст при
показателя е 1,1%, за 2018 г. – 2,8%, а за 2017 г. – 4,5%. Видно от тези данни,
регистрираният през 2020 г. пик в ръста на изговорените минути в мобилни мрежи у нас е
провокиран от въведените през март 2020 г. мерки за социално дистанциране с цел борба с
пандемията от COVID-19 в страната. В резултат на тези мерки, през по-голямата част от
годината използването на интернет и телефонни разговори се превърнаха почти в
единствените средства за лична и служебна комуникация в страната и отчетеният
рекорден ръст в потреблението на мобилни разговори за 2020 г. у нас е естествен резултат
от наложилата се дистанционна форма на общуване. В тази връзка следва да бъде
отбелязано, че през 2020 г. се наблюдава увеличение при всички видове изходящ трафик,
генериран от мобилни мрежи в страната: броят на изговорените минути от мобилни към
28

Включва изходящ трафик, генериран от абонати на мобилна телефонна услуга в рамките на дадена
мобилна мрежа (on net трафик), към други мобилни мрежи в страната (off net трафик), към фиксирани
мрежи в страната и към мрежи в чужбина.
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фиксирани мрежи в страната нараства с 6,9%, броят на изговорените минути към мрежи в
чужбина – с 4,6%, потреблението на мобилни разговори в рамките на собствената
мобилна мрежа е нараснало с 9,4%, а увеличението в броя на изговорените минути към
други мобилни мрежи в страната е 16,1%.
Следва да бъде отбелязано, че въведената от 15 май 2019 г. регулация на цените на
международните повиквания и на кратките текстови съобщения в рамките на ЕС има
положителен ефект върху потреблението на международни мобилни телефонни разговори
към мрежи от държави от ЕС/ЕИЗ – отчетеният за 2020 г. ръст при броя на изговорените
минути към мрежи от държави от ЕС/ЕИЗ е с 15,6% спрямо 2019 г.
Делът на потреблението (брой изговорени минути) от абонати с предплатени SIM
карти в общото потребление на мобилна телефонна услуга през 2020 г. продължава да
намалява и достига 3,6% (при 3,9% за 2019 г.), а при абонатите по договор този дял
съответно се повишава до 96,4%. И при двете категории абонати е налице ръст в общия
обем на изговорените от тях минути – при абонатите по договор увеличението е с 12,4%, а
при абонатите с предплатени карти ръстът е с 5,2%.
Независимо от факта, че тенденцията на спад при потреблението на мобилни
разговори в рамките на дадена мобилна мрежа (on net) от последните години е заменена от
ръст с 9,4% през 2020 г., това обстоятелство не води до увеличение на дела, който този
трафик заема в общия обем на генерирания трафик в мобилни мрежи в страната. Видно от
данните на следващата фигура делът на on net трафика за поредна година намалява – от
56,0% за 2019 г. на 54,6% за 2020 г. Устойчивата тенденция на ръст при дела на трафика
извън собствената мобилна мрежа се запазва и през 2020 г. и от 41,4% за 2019 г. неговият
дял достига до 42,9% за 2020 г.

Разпределение на трафика, изходящ от мобилни наземни мрежи за
периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 12
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Видно от данните на горната фигура делът на трафика към фиксирани мрежи в
страната (1,7% за 2020 г.) леко намалява, а делът на трафика към мрежи в чужбина (0,8%
за 2020 г.) не се променя през разглеждания 3-годишен период.
Продължаващата тенденция на спад при дела на on net трафика и увеличението при
дела на трафика, генериран към други мобилни мрежи в страната (off net) показва, че и
през 2020 г. не са налице неблагоприятни ефекти върху конкуренцията на пазара на
мобилна телефонна услуга у нас, свързани със „затваряне на трафик” в рамките на
собствената мрежа на мобилните предприятия и крайните потребители разполагат с
благоприятни условия, както за on net, така и за off net разговори.
Закономерно, в резултат от въведените през 2020 г. рестриктивни мерки за
пътуване в чужбина във връзка с коронавирусната инфекция, регистрираният през 2019 г.
спад при разговорите в роуминг (с 9,1% при изходящите и с 5,3% при входящите
повиквания в роуминг), се задълбочава през 2020 г. и потреблението на мобилна
телефонна услуга в роуминг от абонати на българските предприятия в чужбина се свива с
рекордните 25,6% за 2020 г., а общият обем на входящите повиквания към абонати на
българските предприятия в чужбина намалява с 16,2%.
Кратки мултимедийни и текстови съобщения
През 2020 г. общият брой на кратките текстови съобщения (SMS), изпратени от
български абонати към мрежи в страната и чужбина, възлиза на 309,7 млн. (фигура 13), а
общият брой на изпратените кратки мултимедийни съобщения (MMS) - 3,0 млн. (фигура
14).
Брой изпратени SMS към мрежи в страната и
по години, за периода 2016 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 13
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 14

Видно от представените данни на горните фигури, благоприятният ефект, който
социалното дистанциране в резултат на COVID-19 оказва върху ръста при мобилните
телефонни разговори през 2020 г., не се проявява при използването на кратки текстови и
мултимедийни съобщения. За поредна година при тях се отчита спад (с 19,0% при SMS
съобщенията и с 29,6% при MMS съобщенията), като за периода 2016 – 2020 г. броят на
използваните SMS в страната намалява с 44,5%, а този на MMS – с 36,4%.
Броят на изпратените в роуминг SMS и MMS също намалява през 2020 г. –
съответно с 40,5% при SMS съобщенията и с 34,8% MMS съобщенията.
Като основна причина за низходящата тенденция при потреблението на кратки
текстови съобщения у нас може да бъде посочен фактът, че за разлика от големите обеми
минути за „безплатни“ телефонни разговори, които мобилните оператори включват в
предлаганите от тях абонаментни и предплатени тарифни планове за мобилна телефонна
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услуга, предлагането на включени в плановете обеми „безплатни“ SMS не е така широко
застъпено и дори липсва при част от тях. Това ограничение оказва влияние върху
потребителските навици на мобилните абонати и те предпочитат или да проведат
телефонен разговор, или да използват т. нар. „Over The Top (OTT)“29 приложения, като
WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Viber или Skype, вместо да заплащат за
изпращане на традиционен SMS или MMS.
Приходи от мобилна телефонна услуга
През 2020 г. общият обем на приходите от предоставяне на мобилна телефонна
услуга възлиза на 1 037,526 млн. лв. и макар и минимален, за поредна година бележи спад
(с 0,4%) спрямо предходната 2019 г. За сравнение – регистрираният през 2019 г. спад в
приходите е с 2,6%.
Обемът на приходите от предоставяне на мобилна телефонна услуга на дребно е
850,230 млн. лв., а на приходите от услуги на едро – 187,296 млн. лв. Данните, с които
КРС разполага, показват, че за поредна година спадът в приходите от предоставяне на
мобилна телефонна услуга е провокиран от намаление в приходите от услуги на дребно –
с 1,5%. При приходите от услуги на едро (взаимно свързване) за трета поредна година се
наблюдава ръст – с 4,7%. Анализът на данните сочи, че регистрираното през 2020 г.
намаление в приходите от предоставяне на мобилна телефонна услуга на дребно е
резултат от спад в трафичните приходи от предоставяне на мобилна телефонна услуга на
дребно30 (с 14,1%). Основните причини за него са следните:


спад с 18,1% в приходите от изходящ трафик от гласови телефонни услуги в
мобилни мрежи, в резултат от една страна на високият дял на изговорените
„безплатни минути“, които мобилните оператори включват в цената на месечния
абонамент, а от друга, съществен принос през 2020 г. за него има регулацията на
цените на международните повиквания и на кратките текстови съобщения в
рамките на ЕС31, която води до спад с 45,1% в приходите от международни
повиквания към мрежи от държави от ЕС/ЕИЗ;



спад с 42,1% при приходите от международен роуминг в резултат на кризата с
COVID-19 и резкия спад на пътуванията в чужбина след първото тримесечие на
2020 г.

Разпределението (структурата) на приходите от мобилна телефонна услуга по
години за периода 2018 - 2020 г. е представено на следващата фигура 15. Видно от нея
определяща роля и през 2020 г. продължават да имат приходите от месечен абонамент и
инсталационни такси от самостоятелно и пакетно предоставяне на мобилна телефонна
услуга, чийто дял е най-голям в сегмента (67,0%). Отчетеният през 2020 г. ръст в общия
обем на приходите на едро води до увеличение в техния дял в сегмента, който достига до
18,0%. Делът на приходите от телефонни разговори (5,4%) за поредна година бележи спад
– с 1,1 процентни пункта.

29

В доклад BoR (16) 35 „Report on OTT services“ BEREC дефинира понятието „over-the-top“ (ОТТ) като:
„Съдържание, услуга или приложение, което се предоставя на краен потребител през обществен интернет“.
30
Включва приходите от гласови телефонни услуги, видео разговори, гласова поща, справочноинформационни телефонни услуги, повиквания към номера от обхват "118", изпратени SMS и MMS,
съобщения към кратки номера на мрежата, от международен роуминг и от други услуги, свързани с
предоставяне на мобилна гласова телефонна услуга.
31
Регулацията е предвидена в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за
регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС)
No 531/2012.

29

Разпределение на приходите от предоставяне на мобилна
телефонна услуга за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 15
При дела на приходите от SMS и MMS се отчита слабо намаление през 2020 г. (с
0,2 процентни пункта). Делът на приходите от други услуги намалява с 1,1 процентни
пункта, в резултат преди всичко от значителния спад през 2020 г. при приходите от
международен роуминг, включени в състава на тази група приходи.
Обобщение
Развитието на мобилната телефонна услуга през 2020 г. е силно повлияно от
разразилата се в началото на годината пандемия от COVID-19. Въведените
противоепедимични мерки, свързани със социалното дистанциране, водят до необичайно
високо ниво на наблюдавания през последните години ръст в потреблението на мобилни
телефонни разговори в страната, но същевременно имат и значителен негативен ефект
върху потреблението и приходите от мобилни разговори в роуминг.
Броят на абонатите на мобилна телефонна услуга намалява за поредна година, като
част от причините за това също са свързани с кризата от COVID-19, тъй като с цел
оптимизиране на разходите за телекомуникационни услуги бизнес потребителите
деактивират неизползваните SIM карти. Общият обем на приходите от нетрафични и
трафични мобилни услуги, предоставяни на дребно от мобилните оператори на бизнес
абонати намалява също през 2020 г.
Въведената от 15 май 2019 г. регулация на цените на международните повиквания
и на кратките текстови съобщения в рамките на ЕС проявява силно негативен ефект върху
приходите на мобилните оператори от международни повиквания към мрежи от държави
от ЕС/ЕИЗ, но за сметка на това се отразява положително върху потреблението на
международни мобилни телефонни разговори през 2020 г.
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3. Услуги по предоставяне на линии под наем
Данните за 2020 г., представени от предприятията, предоставящи услугата „линии
под наем“, в т.ч. международни линии под наем, затвърждават тенденцията на спад,
наблюдавана през последните над десет години на този пазарен сегмент. Ръст беше
регистриран единствено през 2019 г. Общите приходи от предоставяне на услугата през
2020 г. възлизат на 19,156 млн. лв., като се отчита намаление с 10,2% спрямо приходите,
реализирани през предходната година32.
Обобщена информация за броя на предприятията, предоставящи услугата „линии
под наем”, включително „международни линии под наем”, както и за размера на
получените от тях приходи, е представена в таблица 5 по-долу.
Таблица 5
Брой предприятия, брой линии и приходи по вид на предоставяните линии
под наем през 2020 г.
Брой предприятия,
предоставящи
услугата през 2020 г.

Брой отдадени
линии под наем
към 31.12.2020 г.

Приходи през 2020 г.
(в млн. лв. без ДДС)

20

2 425

14,576

1.1. Национални линии под наем

17

2 196

10,436

1.2. Международни линии под наем

8

229

4,140

2. Линии под наем на дребно

13

1 763

4,579

Общо

24

///

19,156

Наименование на услугата
1. Линии под наем на едро

Източник: Данни, подадени в КРС
Участници на пазара
Съгласно подадената в Комисията информация, 24 предприятия (от 113 уведомили
КРС за намеренията си да предоставят услугата „линии под наем”, вписани в публичния
регистър към 31.12.2020 г.) са били активни на пазарния сегмент. Девет предприятия са
предоставяли услугата както на пазара на дребно, така и на този на едро, а осем
предприятия са предоставяли услугата „международни линии под наем на едро”.
В таблици 6 и 7 са представени пазарните дялове на основните предприятия,
предоставяли линии под наем на дребно/едро през 2020 г.33

32

С оглед съпоставимост на данните, за целите на годишния доклад, за 2020 г. в общите приходи от
предоставяне на линии под наем са включени и приходите от участъците на международните линии под
наем извън територията на страната. Данните за 2019 г. са преизчислени.
33
Данните за пазарните дялове на база приходи за 2019 г. са преизчислени.
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Таблица 6
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи линии под наем на дребно
Предприятие
БТК
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕАД
Всички останали

2019 г.
2020 г.
Дял на база
Дял на база
Дял на база
Дял на база
брой линии на приходи на брой линии на приходи на
дребно
дребно
дребно
дребно
76,8%
64,9%
77,6%
62,4%
12,6%
16,9%
11,1%
19,4%
4,7%
7,7%
4,1%
6,6%
5,9%
10,4%
7,2%
11,7%

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2020 г. спрямо 2019 г. общият пазарен дял (92,8%) на база брой линии на
дребно на трите основни предприятия намалява с 1,3 процентни пункта, като найзначително е намалението в дела на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД – с 1,5 процентни пункта. На
база приходи на дребно отчетеният спад в дела на трите предприятия е по-малък – с 1,2
процентни пункта. В резултат, останалите участници увеличават пропорционално дела си,
както на база приходи, така и на база брой линии.
Таблица 7
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи линии под наем на едро
Предприятие
НОВАТЕЛ ЕООД
СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕАД
БТК
Всички останали

2019 г.
2020 г.
Дял на база
Дял на база
Дял на база
Дял на база
брой линии на приходи на брой линии на приходи на
едро
едро
едро
едро
26,9%
49,5%
30,1%
43,0%
23,7%
5,9%
22,4%
6,2%
13,8%
21,2%
12,5%
21,3%
35,6%
23,3%
35,0%
29,4%

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2020 г. спрямо 2019 г. общият пазарен дял (65%) на база брой линии на едро
на трите основни предприятия се увеличава с 0,6 процентни пункта, като най-значително е
увеличението в дела на НОВАТЕЛ ЕООД – с 3,2 процентни пункта. На база приходи на
едро отчетеното намаление в дела на трите предприятия е 6,1 процентни пункта.
Брой линии под наем на едро и дребно
Общият брой предоставени линии под наем на едро и на дребно продължава да
намалява и през 2020 г. спрямо предходната година отчетеното намаление е с 6,1%, което
се дължи на спада в броя отдадени линии под наем на дребно, както и на международните
на едро.
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Разпределение на броя линии под наем за периода
2018-2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 16
Разпределението на линиите под наем е показано на фигура 16. Намалението в броя
линии под наем на дребно спрямо предходната година е 4,3 процентни пункта, а
намалението на международните на едро - 1,4 процентни пункта. През 2020 г. се отчита
увеличение с 5,7 процентни пункта на дела на националните линии под наем на едро.
На фигури 17 и 18 е представено разпределението на броя предоставени линии под
наем на едро и на дребно за периода 2018 – 2020 г. според вида на интерфейса.
Разпределение на броя линии под наем
на едро според вида на интерфейса за
периода 2018-2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 17

2070

2198

231

192

2018 г.

2019 г.

2306

119

0
Традиционни

2020 г.
Алтернативни

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 18

Общият спад в линиите под наем на дребно през 2020 г. възлиза на 14,8%, като
традиционните линии намаляват с 13,9%, а алтернативните линии – със 17,7%.
Отчетеният ръст (1,5%) в броя линии под наем на едро е в резултат от увеличението с
4,9% в броя на алтернативните линии на едро. Броят на традиционните линии под наем на
едро продължава да намалява (с 38%), като се увеличава темпа на спад в сравнение с
предходния период (2019 г. спрямо 2018 г. намалението е с 16,9%).
Приходи от линии под наем
На фигура 19 е представена структурата на реализираните приходи от
предоставяне на услугата „линии под наем” (на едро и дребно) за периода 2018-2020 г.
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Структура на приходите по видове услуги на пазарен
сегмент "Линии под наем" за периода 2018-2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 19
През 2020 г. значителното намаление в приходите от международни линии под
наем на едро (с 32% спрямо данните от 2019 г.), както и относително стабилния размер на
приходите от национални линии под наем на едро (които намаляват едва с 0,4%) оказват
влияние върху съотношението между приходите по видове услуги в общия обем на
сегмента. В резултат, делът на националните линии под наем на едро се увеличава с 5,4
процентни пункта за сметка на дела на международните, при който се отчита спад от 6,9
процентни пункта. В сравнение с 2019 г. през 2020 г. делът на линиите под наем на дребно
се е увеличил с 1,5 процентни пункта.
Обобщение
През 2020 г. в сегмента „Услуги по предоставяне на линии под наем” се наблюдава:


навлизане на две нови предприятия, които предоставят услугата „линии под наем”;



намаление на реализираните приходи, както на едро, така и на дребно;



спад в броя линии под наем на дребно, но увеличение при тези на едро;



увеличение в броя на алтернативните линии под наем на едро за сметка на
традиционните.

4. Пренос на данни и достъп до интернет
Услугите за пренос на данни и достъп до интернет в страната запазват своето
възходящо развитие и през 2020 г. общият обем на реализираните приходи от услугите,
включени в сегмента „Пренос на данни и достъп до интернет“, възлиза на 1196,047 млн.
лв., като се отчита ръст от 19,8% спрямо предходната 2019 г34.
В таблица 8 е представена обобщена информация за броя на предприятията, които
през 2020 г. са предоставяли услуги на този пазарен сегмент, както и информация за броя
на техните абонати/потребители и за размера на получените от тях приходи.

34

Данните за 2019 г. са актуализирани. Приходите от сегмента през 2019 г. възлизат на 998,574 млн. лв.
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Таблица 8
Брой предприятия, абонати/потребители и приходи по вид на предоставяните през
2020 г. услуги за достъп до интернет и пренос на данни
Брой абонати/потребители към 31.12.2020 г.
Наименование на услугата

Брой предприятия,
предоставящи услугата
през 2020 г.

1. Услуги за достъп до интернет и пренос на
данни на дребно
1.1. Достъп до интернет3 , в т. ч.:

658

Общо1

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

///

///

Приходи
(в млн. лв. без ДДС)
в т.ч. приходи на
пакетни услуги

Общо2

1 061,964

537,500

650

8 630 186

6 123 172

998,928

537,500

1.1.1. фиксиран

649

2 113 103

704 179

310,290

65,808

1.1.2. мобилен4

5

6 580 566

5 482 476

688,638

471,691

59

1 137 321

///

62,665

///

15

1 410

///

0,371

///

///

134,083

///

1.2. Услуги за пренос на данни
1.3. Други услуги (хостинг, електронна поща
и др.)
2. Услуги на едро
2.1. Предоставяне на капацитет за интернет
свързаност (Peering и Transit)

130

///

91

770

///

28,124

///

2.2. Услуги за пренос на данни

30

321

///

8,214

///

2.3. Предоставяне на едро на достъп до
интернет чрез мрежи за достъп от следващо
поколение (NGA)

51

380

///

9,234

///

2.4. Други услуги на едро

10

22

///

88,511

///

///

1 196,047

///

Общо

1

Вкл. абонати на пакетни услуги.

2

Вкл. приходи от пакетни услуги

693

///

3

Данните за общия брой абонати и приходи на услуги за достъп до интернет са получени на база постъпили
в КРС данни от 89,6% от регистрираните предприятия.
4

Вкл. се мобилен достъп с карти за данни или модем и пакетни услуги с включен мобилен достъп до
интернет (включително абонати на пакети за пренос на данни, закупени допълнително към гласови планове,
чрез мобилни мрежи от трето и четвърто поколение UMTS/HSPA+/LTE).

Източник: Данни, подадени в КРС
Участници на пазара
Броят на предприятията, предоставящи реално услуги за достъп до интернет и
пренос на данни през 2020 г., е 69335 като се отчита спад с 3 предприятия спрямо 2019 г.36
Броят на предприятията, предоставящи услуги на дребно е 658, което представлява спад
от 7 предприятия спрямо предходната година, а броят на тези, предоставящи услуги на
едро се е увеличил с 14 предприятия за едногодишния период.
Както през предходната година, така и през 2020 г. основните доставчици на
фиксиран достъп до интернет за крайни потребители (услуга на дребно) са БТК, А1 и
Булсатком.

35

Включително и предприятията, уведомили КРС за прекратяване на дейността през 2020 г. и декларирали
приходи през годината
36
Данните за 2019 г. са актуализирани.
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Таблица 9
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи фиксиран достъп до интернет
на дребно
2019 г.

Предприятие

Дял на база брой
абонати на фиксиран
1

достъп

2020 г.

Дял на база приходи от
2

фиксиран достъп

Дял на база брой
абонати на фиксиран
1

достъп

Дял на база приходи от
фиксиран достъп2

БТК

27,0%

21,1%

27,2%

21,6%

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

25,9%

17,6%

26,0%

15,8%

БУЛСАТКОМ ЕАД

8,4%

10,3%

8,2%

9,1%

38,7%

51,1%

38,6%

53,5%

Всички останали
1

Вкл. абонати на пакетни услуги.

2

Вкл. приходи от пакетни услуги

Източник: Данни, подадени в КРС
Видно от таблица 9 през 2020 г. БТК и А1 увеличават незначително своя пазарен
дял на база брой абонати съответно с 0,2 и 0,1 процентни пункта. При Булсатком се
запазва тенденцията от предходната година за спад на пазарния дял на база брой абонати,
като отчетеният спад е 0,2 процентни пункта. При пазарния дял на предприятията на база
приходи от фиксиран достъп до интернет на дребно, включително и частта на приходите
от предоставяне на фиксиран интернет достъп в пакет с други електронни съобщителни
услуги, от трите основни предприятия, единствено БТК увеличава своя пазарен дял с
0,5 процентни пункта. Другите две предприятия – А1 и Булсатком отново бележат спад в
дела на приходите от фиксиран достъп съответно с 1,8 и 1,2 процентни пункта спрямо
2019 г. При останалите предприятия се отчита незначителен спад на база абонати на
фиксиран достъп (с 0,1 процентни пункта), а на база приходи е регистриран ръст в размер
на 2,4 процентни пункта.
През 2020 г. мобилен достъп до интернет предоставят и петте мобилни
предприятия – А1, БТК, Булсатком, Теленор и Ти.Ком. В таблица 10 са представени
дяловете им при предоставяне на мобилен интернет през 2019 и 2020 г.
Таблица 10
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи мобилен достъп до интернет на
дребно
2019 г.
Предприятие

Дял на база брой
абонати на мобилен
1

достъп

2020 г.

Дял на база приходи от
2

мобилен достъп

Дял на база брой
абонати на мобилен
1

достъп

Дял на база приходи от
мобилен достъп2

БТК

34,1%

33,9%

34,2%

34,7%

А1 БЪЛГАРИЯ

34,1%

36,3%

33,8%

35,6%

ТЕЛЕНОР

31,8%

29,7%

31,8%

29,6%

БУЛСАТКОМ

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

ТИ.КОМ

0,03%

0,05%

0,09%

0,06%

1

Включва абонати на самостоятелна услуга чрез карта за данни или модем и абонати на пакетни услуги,
включващи определен обем трафик за данни на максимална скорост и/или обем трафик за данни на месец.
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2

Включва приходи от самостоятелна услуга чрез карта за данни или модем, приходи от трафик, както и
частта на приходите от предоставяне на мобилен интернет в пакет с други електронни съобщителни услуги.

Източник: Данни, подадени в КРС
Видно от данните, представени в таблицата, през 2020 г. спрямо 2019 г. не се
наблюдава разместване на позициите на предприятията, предоставящи мобилен достъп до
интернет на дребно. Лек ръст на пазарния дял на база абонати отчитат три от
предприятията – БТК, Теленор и и Ти.Ком, съответно в рамките на 0,06 до 0,1 процентни
пункта, докато Булсатком запазва дела си от предходната година. Този лек ръст е за
сметка на дела на А1, който отчита спад от 0,3 процентни пункта. На трето място по дял
на база абонати отново се нарежда Теленор, който отчита незначителен ръст от
0,08 процентни пункта спрямо 2019 г. Не се отчитат съществени изменения и при
пазарните дялове, изчислени на база приходи – пазарните дялове на БТК и Ти.Ком
бележат минимален ръст съответно с 0,8 и 0,01 процентни пункта, а Булсатком запазва
дела си от 2019 г. Спад спрямо предходната година се наблюдава в пазарните дялове на
А1 (с 0,7 процентни пункта) и на Теленор (с 0,1 процентни пункта).
Абонати на услуги за достъп до интернет
Тенденцията за ръст на броя на абонатите на услуги за достъп до интернет в
страната продължава да е валидна и през 2020 г., макар и в сравнително по-малка степен в
сравнение с 2019 г. Към 31.12.2020 г. общият брой на абонатите на интернет услуги на
дребно (фиксиран и мобилен достъп до интернет) е 8,630 млн. и бележи увеличение от
1,7% спрямо края на предходната година (5,4% ръст през 2019 г. спрямо 2018 г.).
Абонатите на пакетни услуги (с включен фиксиран и/или мобилен достъп до интернет)
също нарастват, но за разлика от минали периоди, се наблюдава известно забавяне, като за
последната година увеличават броя си само с 0,6% в абсолютно изражение и достигат
6,123 млн. Забавянето на темпа на растеж на абонатите на пакетни услуги се отразява на
дела им на база общ брой абонати37 и през 2020 г. те вече представляват 71%, което е спад
с 0,8 процентни пункта спрямо предходната година.
Общият брой на абонатите на фиксиран достъп до интернет (включително и на
услуги, предоставяни в пакет)38 запазва своя постоянен темп на растеж. За изминалата
година абонатите се увеличават с 4,9%, достигайки 2,113 млн., като този ръст се дължи
както на увеличението в броя на абонатите на фиксиран достъп, предоставян
самостоятелно (с 5,3%), така и на ръста в броя на абонатите на фиксиран достъп в пакет (с
4 %). Делът на абонатите на фиксиран достъп в общия брой абонати на достъп до
интернет регистрира ръст от 0,7 процентни пункта спрямо предходната година и вече
достига 24,5%.
През 2020 г. броят на абонатите, използващи услуги за мобилен достъп до
интернет39, се увеличава само с 0,5% спрямо предходната година (за сравнение, ръстът
през 2019 г. спрямо 2018 г. е с 5,1%), достигайки 6,581 млн. Забавеният темп се дължи
основно на незначителния ръст от едва 0,1% спрямо данните от 2019 г. (7,3% ръст през
2019 г. спрямо 2018 г.) на броя на абонатите на мобилен достъп до интернет в пакет, който
в края на 2020 г. възлиза на 5,482 млн. За пръв път от доста години насам се отчита ръст в
37

За избягване на дублиране, от общия брой абонати на достъп до интернет са изключени абонатите на
пакетни услуги с включен едновременно фиксиран и мобилен достъп до интернет.
38
Включват се абонати на ADSL, LAN, RLAN, CATV, FTTx, сателитен достъп, фиксиран достъп чрез
мобилна мрежа, както и брой линии за достъп до интернет на дребно чрез линии под наем и специално
организиран достъп.
39
Самостоятелна услуга чрез карти за данни или модеми и пакетни услуги с включен мобилен достъп до
интернет, чрез мобилни мрежи от трето и четвърто поколение UMTS/HSPA+/LTE (включително пакети за
пренос на данни, закупени допълнително към гласови планове).

37

броя на абонатите, ползващи услугата самостоятелно (чрез карти за данни и/или модем) с
3,5% спрямо 2019 г. (5,2 % спад през 2019 г. спрямо 2018 г.), като в края на 2020 г. тези
абонати вече достигат 1,098 млн.
При броя на абонатите на мобилен достъп до интернет чрез LTE, предоставян и от
5-те мобилни оператора в България, отново се отбелязва ръст от 8% спрямо предходната
година, като към 31.12.2020 г. той достига 4,363 млн. Делът на LTE абонатите в общия
брой абонати на мобилен достъп вече е 66,3%, като се увеличава с 4,5 процентни пункта.
На фигура 20 е представено проникването40 на фиксиран широколентов достъп до
интернет по население и домакинства41 и на мобилния достъп42 по население за периода
2018– 2020 г.

Проникване на фиксиран широколентов достъп и
мобилен достъп до интернет на база домакинства и на
база население за периода 2018 -2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 20
В резултат от забавянето на темпа на растеж на броя на абонатите на мобилен
достъп до интернет, показателят „проникване на мобилен достъп до интернет по
население” също забавя своя темп и отчита ръст от едва 0,6 процентни пункта спрямо
2019 г. (ръстът за предходния период е бил в размер на 4,5 процентни пункта). За периода
2018 - 2020 г. регистрираният ръст е 5,1 процентни пункта.

40

Показателят е изчислен като съотношение между броя на абонатите на фиксиран достъп към 31.12.2020 г.
и броя на населението към 31.12.2020 г. по данни на НСИ (Население по области, общини, местоживеене и
пол: http://www.nsi.bg/bg/node/2972).
41
Показателят е изчислен като съотношение между броя на домашните абонати на фиксиран достъп към
31.12.2020 г. и броя на домакинствата от последното официално преброяване на НСИ, проведено през
2011 г. (3 005 589 - обикновени домакинства).
42
Включват се: абонати на пакетни услуги с включен мобилен достъп до интернет (включително абонати на
пакети за пренос на данни, закупени допълнително към гласови планове), абонати на самостоятелна услуга
чрез карти за данни или модеми, както и потребители на услуги за мобилен достъп до интернет,
предоставяни без отделен абонамент. Показателят е изчислен като съотношение между броя на абонатите на
мобилен достъп към 31.12.2019 г. и броя на населението към 31.12.2019 г. по данни на НСИ (Население по
области, общини, местоживеене и пол: http://www.nsi.bg/bg/node/2972).
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В края на 2020 г. проникването на фиксирания широколентов достъп до интернет
сред домакинствата в страната достига 63,4% спрямо 60,9%43 в края на предходната
година. Стойността на показателя „проникване на фиксиран широколентов достъп до
интернет по население” също нараства до 30,6%, което представлява ръст с 1,6 процентни
пункта.
Структурата на абонатите по видове фиксиран достъп до интернет за периода
2018 - 2020 г. е показана на фигура 21.

Структура на абонатите по вид фиксиран широколентов достъп до
интернет за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 21
Към края на 2020 г. преобладаващата част от абонатите на фиксиран достъп до
интернет44 в България продължават да ползват достъп чрез влакнесто-оптични мрежи
(FTTH, FTTB и FTTN/C) – 64,6%. Отчетеният ръст спрямо 2019 г. е в размер на
0,8 процентни пункта, а в абсолютно изражение броят на абонатите, ползващи достъп чрез
влакнесто-оптични мрежи, се е увеличил с 6,1%.
На следващо място, с 14,3% дял, се нареждат абонатите на CATV достъп (базиран
на мрежите за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми и
стандарт DOCSIS). Към края на 2020 г. почти всички абонати на CATV достъп (97,9%)
ползват протокол DOCSIS 3.0, чрез който максималната скорост към абоната може да
достигне до 200 Mbps. За сравнение, в края на 2018 г. ползващите DOCSIS 3.0
потребители са били 94,1% от абонатите на CATV достъп, като отчетеното увеличение за
периода е в размер на 3,8 процентни пункта.
Тенденцията на спад на абонатите на xDSL достъп, предоставян единствено от
БТК, продължава и през 2020 г. Спрямо края на предходната година броят на абонатите на
този вид достъп е намалял с 5,4%, а за периода 2018 - 2020 г. спадът е с 13,5%.
Миграцията на абонати от ADSL към оптичен достъп при БТК също се запазва, като за
43
44

Данните за 2018 и 2019 г. са актуализирани.
Данните за 2018 и 2019 г. са актуализирани.
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едногодишния период се отчита увеличение от 7,4% на абонатите на БТК, използващи
влакнесто-оптични мрежи. За периода 2018 - 2020 г. ръстът се равнява на 18% в
абсолютно изражение. В края на 2020 г. делът на абонатите на БТК, които използват
VDSL в общия брой абонати на предприятието, е 10,0% или с 1,7 процентни пункта
повече спрямо 2019 г.
През 2020 г. делът на абонатите на LAN достъп продължава да намалява,
достигайки до 4,1% от общия брой абонати на фиксиран широколентов достъп, като
регистрираният спад е в размер на 0,4 процентни пункта. Делът на абонатите на друг вид
достъп45 през 2020 г. достига 10,7% като за тригодишния период, представен на
фигура 19, абонатите на този достъп отчитат най-значително увеличение – с 37,1%. Този
ръст се дължи основно на ръста в броя на абонатите, ползващи фиксиран достъп през
мобилна мрежа, които представляват 82,1% от общия брой абонати на друг вид достъп и
се увеличават с 45% в периода 2018 - 2020 г.
В края на 2020 г. абонатите на фиксиран широколентов достъп, използващи
високоскоростен достъп чрез NGA мрежи46, достигат 90,9% от общия брой абонати на
фиксиран широколентов достъп до интернет, а делът им се увеличава с 2,4 процентни
пункта в сравнение с края на 2019 г. В резултат от това възходящо развитие се увеличава и
скоростта на предлаганите интернет услуги. На следващата фигура е представено
разпределението на броя на абонатите на фиксиран широколентов достъп до интернет
според скоростта47 на даунлоуд от международното пространство за тригодишния период
2018 - 2020 г.
Разпределение на абонатите на фиксиран широколентов достъп според
скоростта за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 22
45

Включват се RLAN достъп, фиксиран достъп през мобилни мрежи, достъп чрез спътникови мрежи и
достъп чрез линии под наем и специално организиран достъп.
46
Включват се оптични (FTTB, FTTH и FTTx bitstream достъп), хибридни влакнесто-оптични (FTTN/C със
скорост над и вкл. 30 Mbps), кабелни мрежи по стандарт DOCSIS 3.0, LAN и RLAN достъп със скорост над и
вкл. 30 Mbps, VDSL достъп със скорост над и вкл. 30 Mbps, спътников достъп със скорост над и вкл.
30 Mbps, достъп чрез линии под наем и специално организиран достъп със скорости над и вкл. 30 Mbps,
както и фиксиран достъп през мобилни мрежи със скорост над и вкл. 30 Mbps.
47
Данните за 2018 и 2019 г. са актуализирани.
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Броят на абонатите, ползващи интернет достъп със скорости над и включително
30 Mbps продължава да се увеличава и през 2020 г., което е резултат от увеличаващия се
брой абонати, ползващи оптична свързаност и кабелен протокол за достъп DOCSIS 3.0.
Към края на 2020 г. 85,1% от абонатите използват скорости над и включително 30 Mbps,
като отчетеното увеличение спрямо 2019 г. е с 8,9 процентни пункта. Над половината
(53,4%) от потребителите на фиксиран широколентов достъп ползват високоскоростен
достъп със скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до
99,99 Mbps, въпреки че техният относителен дял за периода 2018 - 2020 г. намалява с
0,7 процентни пункта. Най-голям ръст се наблюдава при дела на потребителите на свръхвисокоскоростен (над и вкл. 100 Mbps) достъп, който за разглеждания тригодишен период
се увеличава с 13,7 процентни пункта, а спрямо 2019 г. отчетеният ръст е в размер на
10,3 процентни пункта.
Броят на абонатите на широколентов достъп, ползващи скорости над и вкл.
100 Mbps, се е увеличил и в абсолютна стойност. Спрямо 2019 г. 55,3% повече абонати
ползват свръх-високоскоростен (над и вкл. 100 Mbps) достъп. За едногодишния период се
наблюдава увеличение с 2,2% в броя на абонатите, ползващи скорости от 30 до
99,99 Mbps, а при абонатите, ползващи скорости до 29,99 Mbps се отчита спад с цели
34,3%.
Потребление (трафик)
Промените в ежедневието на хората по време на коронакризата, продиктувани от
фактори като ограничения в свободното придвижване, дистанционно обучение, работа от
разстояние и онлайн забавления, доведоха до значително повишаване на трафика от
потреблението на интернет. През 2020 г. трафикът от мобилен интернет бележи ръст от
36% (25% ръст през 2019 г. спрямо 2018 г.), спрямо данните от 2019 г., достигайки
325 млн. GB. Този ръст е още по-осезаем при трафика от фиксиран достъп до интернет,
при който за едногодишен период е регистриран ръст от 50% (в периода 2018 - 2019 г.
ръстът е бил в размер на 29%). В рамките на двугодишния период 2018 - 2020 г. се
наблюдава почти двоен ръст (94%) при трафика от фиксиран достъп до интернет, като
през 2020 г. този трафик по данни, предоставени от предприятията, достига 10,5 млн. TB.
Приходи от пренос на данни и достъп до интернет
През 2020 г. спрямо 2019 г. приходите48 от сегмента „Пренос на данни и достъп до
интернет” достигат 1196,047 млн. лв. Отчетеният ръст с 19,8% спрямо данните от 2019 г.
се дължи основно на увеличението на приходите от услугите на едро, където ръстът е
почти 3,4 пъти. Общият размер на приходите от услуги на дребно е 1061,964 млн. лв.,
94,1% от които са приходите от услуги за достъп до интернет (998,928 млн. лв.).
На фигура 23 е представена структурата на реализираните приходи за периода
2018 - 2020 г.

48

Включва приходи от самостоятелно предлагани услуги за фиксиран и мобилен достъп до интернет на
дребно, услуги за пренос на данни на дребно и услуги на едро (капацитет за интернет свързаност, услуги за
достъп на едро, предоставяне на едро на достъп до интернет чрез мрежи за достъп от следващо поколение
(NGA), услуги за пренос на данни на едро и приходи от достъп до интернет (фиксиран и мобилен),
предоставян в пакет с други електронни съобщителни услуги).
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Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент "Пренос на данни
и достъп до интернет" за периода 2018 - 2020* г.
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* За целите на графичното представяне на структурата на приходите по видове услуги на пазарния
сегмент, от приходите за 2020 г. са изключени приходите от други видове услуги за достъп на едро
(„Достъп и свързани услуги“) на Цетин - новото предприятие е стартирало дейността си в средата на
2020 г., поради което разделянето на приходите по конкретни услуги и представянето им ще бъде
извършено за следващия пълен едногодишен период.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 23
И през 2020 г. няма съществено изменение в общата структура на приходите в
сегмента. Най-голям относителен дял (90%) продължават да заемат приходите от услуги
за достъп до интернет на дребно, които през изминалата година отчитат ръст в абсолютна
стойност от 10,8% спрямо 2019 г. Традиционно, общите приходи от предоставяне на
мобилен достъп до интернет продължават да бележат ръст, но с намаляващ темп спрямо
предходната година, като за едногодишния период, регистрираното увеличение е в размер
на 12,7%. При приходите от предоставяне на фиксиран достъп до интернет на дребно се
наблюдава ръст от 7,0%, като темпът на изменение расте спрямо данните за 2019 г. Това
се дължи основно на увеличението на приходите както на самостоятелна услуга49 с 8,4%,
така и на приходите от предоставянето на пакетни услуги с включен фиксиран достъп до
интернет, които отбелязват ръст с 1,9% спрямо 2019 г. В приходите от пакетни услуги,
включващи мобилен достъп до интернет, се отчита ръст от 23,1% спрямо 2019 г., а за
периода 2018 - 2020 г. тези приходи са се увеличили с почти 60%.
Обобщение
Тенденциите, наблюдавани в сегмента „Пренос на данни и достъп до интернет”
през последните години, до голяма степен се запазват и през изминалата 2020 г. Спрямо
2019 г. се отчита:
49

Включват приходи от самостоятелен достъп до интернет, приходи от продажбата на ваучери и карти,
приходи от достъп чрез линии под наем и специално организиран достъп.
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нарастване на общия брой на абонатите на интернет услуги на дребно, което се
дължи основно на ръста в броя на абонатите на фиксиран достъп до интернет,
предоставян самостоятелно;



продължаващо нарастване на дела на LTE абонатите в общия брой абонати на
мобилен интернет поради широкото покритие на LTE мрежите в национален
мащаб както по отношение на територия, така и по население;



ръст в общия обем на приходите от сегмента, поради увеличението на приходите
както от услугите за достъп до интернет на дребно, така и поради същественото
увеличение на приходите от услуги на едро.

5. Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми
През 2020 г. обемът на пазарния сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение
на радио- и телевизионни програми” възлиза на 427,294 млн. лв. и бележи ръст от 0,6%
спрямо 201950 г.
Обобщена информация за броя на предприятията, предоставяли услуги за пренос
и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, за броя на техните
абонати/потребители, както и за размера на генерираните от тях приходи, заедно със
структурата на сегмента, е представена в таблица 11 и на фигура 24:
Таблица 11
Брой предприятия, брой абонати/потребители и приходи по вид на
предоставяните през 2020 г. услуги за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми в сегмента
Брой
предприятия,
предоставящи
услугата през
2020 г.

Наименование на услугата

1. Разпространение на радио- и телевизионни програми
на дребно4
1.1. Кабелна телевизия
1.2. Спътникова (сателитна) телевизия
1.3. IPTV

Брой абонати/потребители към
31.12.2020 г.
Общо

1

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

Приходи
(в млн. лв. без ДДС)
Общо

в т.ч. от

2

пакетни услуги3

242

2 027 890

681 282

391,719

132,482

209

523 170

327 598

104,825

65,761

4

913 947

104 033

167,179

17,947

45

590 773

249 651

119,715

48,774

2. Наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни
програми

60

///

///

3. Предоставяне на пренос/разпространение на радио- и
телевизионни програми

12

///

///

35,575

///

3.1. Услуги за пренос на радио- и телевизионни програми

4

///

///

3,283

///

3.2. Услуги за разпространение на радио- и телевизионни
програми, в т.ч. тв услуга на едро (чрез IPTV и/или DVB-C
способ)

9

///

///

32,292

///

///

///

427,294

///

Общо

///

///

///

1

Вкл. абонати на пакетни услуги.
Вкл. приходи от пакетни услуги.
3
Приходите от пакетни услуги по тв платформи са оценени на база разпределението на абонатите на
пакетни услуги по платформи.
4
Данните за общия брой абонати и приходите от услугите за разпространение на радио- и телевизионни
програми на дребно са към 29.04.2021 г. на база постъпила информация от 89,9% от регистрираните
предприятия.
2

Източник: Данни, подадени в КРС
50

Данните за 2019 г. са актуализирани.

43

Според представените от предприятията данни, през 2020 г. ръст бележат
приходите от две услуги, включени в сегмента – IPTV (с 13,4%) и услуги за
разпространение на радио- и телевизионни програми на едро (с 13,5%), за разглеждания
едногодишен период. Приходите на всички останали услуги в сегмента намаляват спрямо
2019 г. Спад се наблюдава в размера на приходите от кабелна телевизия – с 5% и
спътникова телевизия – с 4,7% спрямо 2019 г. За поредна година най-значителен спад
спрямо предходната година е регистриран в приходите от услуги на едро за пренос на
радио- и телевизионни програми – 30,4%. Това се дължи на намаление от над 35% в
приходите от услуги на едро за спътников пренос, които заемат значителен дял в общия
обем на приходите от услуги за пренос на радио- и телевизионни програми на едро.

100%
80%

Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент
"услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни
програми" за периода 2018 - 20120 г.
7,1%
1,7%

6,7%
1,1%

7,6%
0,8%

21,7%

24,9%

28,0%

43,8%

41,3%

39,1%

25,6%

26,0%

24,5%

2018 г.

2019 г.

2020 г.

60%
40%
20%
0%
Услуги за разпространение на едро, вкл. чрез IPTV и/или DVB-C способ
Услуги за пренос на радио- и телевизионни програми
IPTV
Спътникова (сателитна) телевизия
Кабелна телевизия

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 24
През 2020 г. най-голям дял в общия обем на сегмента (91,7%) продължават да
заемат приходите от предоставяне на услуги на дребно за разпространение на радио- и
телевизионни програми (фигура 24): кабелна телевизия, спътникова (сателитна) телевизия
и IPTV. За поредна година приходите от сателитна телевизия заемат най-висок дял в
общия обем на сегмента, като в относително изражение този дял намалява с 2,2 процентни
пункта за едногодишен период до 39,1%, следван от дела на приходите от IPTV, който
през 2020 г. измества от втората позиция този на приходите от кабелна телевизия. Делът
на приходите от предоставяне на IP телевизия отново отбелязва най-значителният ръст в
относително изражение спрямо предходната година – 3,1 процентни пункта, достигайки
28% в общия обем на сегмента и изпреварвайки с 3,5 процентни пункта дела, който заемат
приходите от кабелна телевизия. Последният намалява с 1,5 процентни пункта спрямо
2019 г. и през 2020 г. обхваща 24,5% от общия обем на сегмента. Най-ниските дялове
заемат приходите от услуги на едро, съответно 7,6% от услуги за разпространение на
радио- и телевизионни програми, в т.ч. услуга на едро чрез IPTV и/или DVB-C способ и
0,8% от услуги за пренос на радио- и телевизионни програми на едро.
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5.1. Разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно
Участници на пазара
През 2020 г. броят на предприятията, предоставящи услуги по разпространение на
радио- и телевизионни програми на дребно, намалява с 2,5% до 24251 (таблица 11), като
продължава тенденцията на спад, отчетена в последните няколко години.
Към 31.12.2020 г. общият брой на реално предоставялите кабелна телевизия
предприятия възлиза на 209 (намаление със 7 спрямо 2019 г.). От няколко години насам се
наблюдава тенденция на разширяване дейността на кабелни оператори, които започнаха
да предлагат на своите абонати и IPTV, като към края на 2020 г. броят на предприятията,
които предлагат едновременно кабелна телевизия и IPTV, възлиза на 13, 1/3 от които
попадат сред най-големите 10 предприятия.
Предприятията, които към 31.12.2020 г. предоставят услугата спътникова
(сателитна) телевизия у нас, нарастват с 1 спрямо предходните години, като към
традиционните доставчици на сателитна телевизия – Булсатком, БТК и А1, се
присъединява „Неосат“ ЕАД.
Към 31.12.2020 г. 45 предприятия реално предоставят услугата IPTV, като спрямо
предходната година броят им нараства с две. Други 7 са заявили, че имат намерение да
започнат предлагането й през 2021 г.
На следващата таблица са представени относителните дялове на първите три
предприятия, изчислени на база брой абонати и приходи от предоставяне на телевизионна
услуга на дребно, вкл. частта от приходите от пакетни услуги с телевизия за периода
2019 - 2020 г.
Таблица 12
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи платена телевизия на
дребно за периода 2019-2020 г.
Предприятие

2019 г.
Дял на база
Дял на база
брой абонати
приходи

2020 г.
Дял на база
Дял на база
брой абонати
приходи

БУЛСАТКОМ ЕАД

36,3%

36,7%

33,9%

35,8%

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

25,0%

28,5%

25,7%

28,8%

БТК

24,1%

20,7%

25,5%

21,0%

Всички останали

14,6%

14,1%

15,0%

14,3%

Източник: Данни, подадени в КРС
Видно от представените в таблица 12 данни, позициите на най-големите
предприятия по отношение на дяловете им в общия брой абонати на телевизия на дребно
и в общия обем на приходите от предоставянето й се запазват и през 2020 г. Делът на
Булсатком продължава да намалява и през 2020 г. Но независимо от отчетения спад от
2,4 процентни пункта в дела на база брой абонати и 0,9 процентни пункта в дела на база
приходи, предприятието остава с най-голям относителен дял на този пазарен сегмент.
Втората позиция заема А1. Делът на предприятието на база брой абонати бележи ръст от
0,7 процентни пункта, а на база приходи – от 0,3 процентни пункта спрямо предходната
година, обхващайки съответно 25,7% от абонатите и 28,8% от приходите, генерирани от
51

Включително и предприятията, уведомили КРС за прекратяване на дейността през 2020 г. и декларирали
приходи през годината.
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предоставяне на платена телевизия през 2020 г. За втора поредна година се наблюдава
положително изменение дела на третото по големина на този пазарен сегмент
предприятие – БТК, на база брой абонати на платена телевизия. През 2020 г. този дял
нараства с 1,3 процентни пункта, обхващайки 25,5% от абонатите на платена телевизия,
доближавайки стойността на показателя до тази на заеманата от А1. Делът на база
приходи също нараства спрямо предходната година – с 0,3 процентни пункта, до 21%.
Наблюдаваният спад в дела на Булсатком по отношение както на броя на абонатите, така и
на приходите се отразява негативно върху съвкупния пазарен дял на първите три
предприятия, като отчетеният спад е с по 0,3 процентни пункта на база абонати и на база
приходи за сметка на дела на всички останали участници на пазарния сегмент.
Абонати на услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно
Към 31.12.2020 г. броят на абонатите на платена телевизия на дребно остава почти
непроменен спрямо предходната година и възлиза на 2,03 млн. абоната52, като показателят
отбелязва незначителен спад от 0,1% спрямо края на 2019 г.
На следващата фигура са представени дяловете на абонатите по платформи в
общия брой абонати на платена телевизия за периода 2018 - 2020 г.

Хил. бр.

Разпределение на абонатите на платена телевизия (кабелна,
сателитна и IPTV) за периода 2018-2020 г.

2 500
2 000
21,8%

25,3%

29,1%

50,7%

47,5%

45,1%

27,6%

27,2%

25,8%

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 500

1 000
500
0

Кабелна телевизия

Сателитна телевизия

IPTV

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 25
И през 2020 г. ръст в броя на абонатите и в относителния им дял в общия брой
абонати на платена телевизия се отчита единствено при IP телевизията. Броят на
абонатите на IPTV продължава да нараства с намаляващ темп спрямо предходните
отчетни периоди – 14,9%, но делът му отново се увеличава съществено – с 3,8 процентни
пункта, и към 31.12.2020 г. достига 29,1%. За първа година както броят, така и делът на
абонатите на IPTV изпреварва броя и дела на абонатите на кабелна телевизия. Наличието
на 4 нови предприятия, които са декларирали абонати към края на 2020 г., както и
52

Включително абонати на пакетни услуги, които към 31.12.2020 г. са 681 282.
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регистрираният ръст в броя на абонатите на над 55% от всички останали предприятия,
предоставящи IPTV, са причините, които водят до ръст на показателя за изследвания
едногодишен период.
Увеличението в дела на абонатите на IPTV през 2020 г. е за сметка основно на спад
в дела на абонатите на сателитна телевизия, който за едногодишния период намалява с
2,4 процентни пункта, като стойността на показателя се връща на нивото от 2012 г.
Независимо от това, към 31.12.2020 г. абонатите на сателитна телевизия продължават да
заемат най-големия дял, като обхващат 45,1% от общия брой абонати на платена
телевизия в страната (фигура 25). В абсолютни стойности в броя на абонатите на
сателитна телевизия се отчита намаление в размер на 5,1% спрямо 31.12.2019 г.
Запазва се и тенденцията на спад в броя на абонатите на кабелна телевизия, като
през настоящия отчетен период спадът е с 5,3%, а делът им в общия брой абонати на
платена телевизия намалява с 1,4 процентни пункта до 25,8%.
За изследвания период проникването53 на платена телевизия сред домакинствата в
България остава на същото равнище както през предходните два отчетни периода. Към
31.12.2020 г. се отчита спад от по-малко от 0,1 процентни пункта, като стойността на този
показател остава 67,5%. По платформи, проникването на кабелна и на сателитна телевизия
бележи спад съответно от 1 и 1,6 процентни пункта спрямо 2019 г. Проникването на IP
телевизията продължава да расте и към края на 2020 г. то достига 19,7%, отбелязвайки
ръст от 2,5 процентни пункта спрямо предходната година (фигура 26). Незначително
нараства и проникването на платена телевизия сред населението 54 на България, като през
2020 г. то достига 29,3%, увеличавайки стойността си с 0,1 процентни пункта спрямо
2019 г.

53

Показателят е изчислен като съотношение между броя на абонатите на платена телевизия към
31.12.2020 г. и броя на домакинствата от последното официално преброяване на НСИ, проведено през
2011 г. (3 005 589 - обикновени домакинства).
54
Показателят е изчислен като съотношение между общия брой на абонатите на платена телевизия към
31.12.2020 г. и броя на населението към 31.12.2020 г. по данни на НСИ (Население по области, общини,
местоживеене и пол: https://www.nsi.bg/bg/node/2972)
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Проникване на телевизионната услуга (кабелна, сателитна и IPTV) за
периода 2016-2020 г.
35,0%

100,0%
34,2%

30,0%

90,0%

31,0%

32,0%
30,4%
28,8%

25,0%

80,0%
70,0%

18,4%

20,0%
20,2%

19,4%

18,6%
14,7%

15,0%

19,7%

60,0%

17,4%

50,0%

17,1%

40,0%

12,4%

10,0%

30,0%

9,5%

20,0%

5,0%

10,0%

0,0%

0,0%
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Проникване общо по население

Проникване общо по домакинства

Кабелна телевизия

Сателитна телевизия

IPTV

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 26
На фигура 27 е представена структурата на абонатите на платена телевизия според
населеното място, в което използват тази услуга към 31.12.2020 г.

Структура на абонатите по вид на ползваната тв услуга и по
вид на населеното място към 31.12.2020 г.
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Фиг. 27
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За поредна година делът на абонатите на сателитна телевизия в селата е в пъти поголям от дяловете на останалите две платформи. За втора година обаче делът му намалява,
като отчетеният спад е с 1,1 процентни пункта за едногодишния период, за сметка на дела
на абонатите на IPTV. В резултат на стартиране на IP телевизия в нови 1883 села и
отчетен ръст в абонатите на тази платформа в други 162 села спрямо 2019 г., към края на
2020 г. броят на абонатите на IPTV в селата се увеличава 3 пъти, което се отразява и на
дела му, който нараства тройно до 4,4% за разглеждания период.
Абонатите и на трите платформи в градовете заемат относително сходни дялове,
като продължава възходящото развитие в дела на абонатите на IPTV, който освен този на
абонатите на кабелна телевизия вече изпреварва и дела на абонатите на сателитна
телевизия, обхващайки 35,7% от общия брой абонати на платена телевизия в градовете.
Делът на абонатите на кабелна телевизия намалява с 1,3 процентни пункта до 28,6%, а
този на сателитна телевизия намалява с 2,9 процентни пункта до 35,6%, в съответствие с
общия спад, наблюдаван на национално ниво (фигура 27).
Броят на абонатите на пакетни услуги с включена телевизионна услуга в тях
продължава да нараства, като през 2020 г. спрямо предходната година отчетеният ръст е в
размер на 3,2% и представлява 34% от общия брой абонати на платена телевизия. На
следващата фигура е представен делът на абонатите на пакетни услуги с включена
телевизионна услуга в общия брой абонати, разпределени по платформи към 31.12.2020 г.

Разпределение на абонатите по платформи според вида на
ползваната услуга (самостоятелна или в пакет) към 31.12.2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 28
За изследвания едногодишен период не се наблюдават съществени изменения в
структурата на абонатите по вид на потребяваната услуга. Спрямо края на 2019 г. всички
дялове на абонатите на пакетни услуги, разпределени по платформи, нарастват.
Независимо, че в абсолютно изражение единствено броят на абонатите на пакетни услуги
с включена кабелна телевизия намалява – с почти 4%, делът им в общия брой абонати на
кабелна телевизия към 31.12.2020 г. бележи най-голям ръст спрямо изменението на
дяловете на останалите платформи – от 0,9 процентни пункта, достигайки 62,6%. За същия
период относителните дялове на абонатите на пакетни услуги с включена сателитна и IP
49

телевизия нарастват с 0,7 и 0,2 процентни пункта, достигайки съответно до 11,4% и 42,3%
от общия брой абонати на съответната платформа (фигура 28).

Разпределение на абонатите на пакетни услуги според вида
на телевизионната услуга, включена в пакета за периода
2018-20120 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 29
Към края на 2020 г. делът на абонатите на пакетни услуги с кабелна телевизия вече
обхваща по-малко от половината от общия брой абонати на пакетни услуги с включена
телевизия. За едногодишния период той намалява с 3,5 процентни пункта и към
31.12.2020 г. е в размер на 48,1% (фигура 29). Броят на абонатите на пакетни услуги със
сателитна телевизия се запазва почти без изменение, като спрямо 2019 г. той е нараснал с
по-малко от 1%. Независимо от отчетения ръст, делът му в общия брой абонати на
пакетни услуги с включена телевизия намалява с 0,3 процентни пункта до 15,3%. Към
края на 2020 г. спрямо края на 2019 г. ръст е регистриран и в броя на абонатите на пакети
с IPTV – с 15,5%, като дела му в общия брой за едногодишния период нараства с
3,9 процентни пункта до 36,6%.
Приходи от предоставяне на услуги по разпространение на радио- и телевизионни
програми на дребно
Обемът на общите приходи с включени приходи от пакетни услуги от платена
телевизия през 2020 г. възлиза на 391,719 млн. лв., като нараства незначително спрямо
2019 г. с едва 0,1% (фигура 30). На следващата фигура е представено разпределението на
приходите от предоставяне на платена телевизия по платформи в общия обем на сегмента
на дребно.
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Структура на приходите от предоставяне на платена телевизия за
периода 2018-2020 г.
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0,1%

0
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-4%

Кабелна телевизия

Сателитна телевизия

IPTV

Изменение (%)

Забележка: Представените данни за приходите на кабелна телевизия, сателитна телевизия и IPTV
включват приходи от пакетни услуги с телевизия, оценени на база разпределението на абонатите на
пакетни услуги с телевизия по платформи за всяко предприятие.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 30
Приходите от IPTV единствено бележат ръст през 2020 г. спрямо предходната
година, като за изследвания едногодишен период те се увеличават с 13,4%, а делът им в
общия обем на пазарния сегмент на дребно нараства с 3,6 процентни пункта, достигайки
30,6%. Спад се наблюдава както в абсолютно, така и в относително изражение по
отношение на приходите от останалите две платформи. За едногодишния период са
генерирани с 5% по-малко приходи от кабелна телевизия и с 4,7% – от сателитна
телевизия, а дяловете им в общия обем на пазарния сегмент намаляват съответно с 1,4 до
26,8% по отношение на приходите от кабелна телевизия и с 2,1 процентни пункта до
42,7% по отношение на тези от сателитна телевизия.
Делът на приходите от предоставяне на пакетни услуги с включена телевизия
нараства с 1 процентен пункт спрямо предходната година и обхваща 34% от общия обем
на сегмента на дребно. По отношение на генерираните приходи от самостоятелна услуга,
се наблюдава ръст единствено при приходите от IPTV, следвайки тенденцията в ръста на
абонатите на тази платформа. За изминалата година той е в размер на 11,7%, като
приходите от 63,5 млн. лв. през 2019 г. достигат почти 71 млн. лв. през 2020 г. В
приходите от самостоятелна кабелна телевизия се отчита съществен спад – от над 11%
спрямо предходната година до 40 млн. лв., а регистрираният спад в приходите от
самостоятелна сателитна телевизия за едногодишния период е от 3,9% до 150 млн. лв.
5.2. Пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми и IPTV на
едро
През 2020 г. общият брой на предприятията, които предоставят услуги на едро за
пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, включително чрез
IPTV и/или DVB-C способ на едро остава без изменение спрямо предходната година - 12.
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Подробна информация за броя на предприятията, предоставяли през 2020 г. услуги
на едро за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, за броя на
потребителите на услугите и за размера на получените от тях приходи, както и за
структурата на пазара на горепосочените услуги, е представена в таблица 13 и на фигура
31 по-долу:
Таблица 13
Брой предприятия, брой абонати/потребители и приходи от предоставяне на
услуги на едро за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми
през 2020 г.
Брой предприятия,
предоставящи
услугата
през 2020 г.

Видове услуги за пренос и разпространение на радио- и
телевизионни програми на едро
1.1. Услуги за пренос на радио- и телевизионни
програми, в т.ч.:

Брой абонати/потребители на услугата към
31.12.2020 г.
4

Приходи от услугата
през 2020 г.
(в млн. лв. без ДДС)

///

3,283

1.1.1. Наземен радиорелеен пренос

1

///

1.1.2. Спътников пренос

2

///

1.1.3. Друг вид пренос

2

///

1.2. Услуги за разпространение на радио- и телевизионни
програми, вкл. IPTV услуга на едро, предоставяна на други
предприятия, в т.ч. :

6

1.2.1. Наземно радиоразпръскване

6

1.2.2. Спътниково радиоразпръскване

2

1.3. ТВ услуга на едро (чрез IPTV и/или DVB-C способ),
предоставяна на други предприятия, с цел препродажба

///

45

12

22,661

///

3
Общо

29,978

47
///

2,315
35,575

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2020 г. броят на предприятията, предоставящи услуги за пренос на радио- и
телевизионни програми, е 4, като отново намалява с едно спрямо активните през 2019 г.
Предприятията, предоставящи услуги за разпространение на радио- и телевизионни
програми, също намаляват с едно до 6, а телевизионните услуги на едро чрез IPTV и/или
DVB-C способ през 2020 г. вече се предоставят от три предприятия55.
Приходите от предоставяне на услуги на едро за пренос и разпространение на
радио- и телевизионни програми възлизат на 35,575 млн. лв., като нарастват със 7,2%
спрямо предходната година. Този ръст е в резултат от отчетеното положително изменение
в приходите от услугите за разпространение на радио- и телевизионни програми – с 14%,
както и в приходите от предоставяните чрез IPTV и/или DVB-C способ телевизионни
услуги на едро – с 6,5%, спрямо предходната година. Спад е регистриран единствено по
отношение на първата основна категория телевизионни услуги на едро – услуги за пренос
на радио- и телевизионни програми. През годината са генерирани 30,4% по-малко
приходи от тези услуги, което е в резултат на значителен спад в приходите от спътников
пренос – с 35,5%, който не би могъл да бъде компенсиран от ръста в приходите от
наземния радиорелеен пренос – 8,1% и от друг вид пренос – над 14 пъти, поради ниските
относителни дялове, които заемат тези услуги (съответно 12,9% и 2,2%) в обема на
приходите от предоставяне на пренос на радио- и телевизионни програми на едро.
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„Митко.Ком” ЕООД, „Обединена Телекомуникационна Компания“ АД и „Виора Интерактив” ООД.
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На следващата фигура е представена структурата на приходите по видове услуги за
пренос/разпространение на радио- и телевизионни програми на едро за периода
2018 - 2020 г.

Структура на приходите по видове услуги за пренос/разпространение на радио- и
телевизионни програми на едро за периода 2018 - 2020 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 31
От данните на фигура 31 е видно, че и през 2020 г. най-голям дял в общия обем на
приходите от предоставяне на услуги на едро за пренос и разпространение на радио- и
телевизионни програми продължава да заема наземното радиоразпръскване – 63,7%, а
най-малък дял (0,2%) заемат услугите на едро за предоставяне на друг вид пренос
(оптичен) на радио- и телевизионни програми.
5.3. Наземно радиоразпръскване на радиопрограми – УКВ радиоразпръскване
В края на 2020 г. 60 предприятия притежават регистрация в КРС за предоставяне
на услуги за наземно радиоразпръскване на радиопрограми, като 57 от тези предприятия
предоставят реално услугата. Предприятията с национално покритие към 31.12.2020 г.
остават две – Българско национално радио и „Дарик радио” АД.
Обобщение
През 2020 г. за сегмента „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми” се наблюдават следните изменения спрямо 2019 г.:


Ръст в общия обем на приходите от сегмента, в резултат от отчетения ръст в
приходите от предоставяне на IPTV на дребно и на разпространение на радио- и
телевизионни програми на едро;



Незначителен спад в броя абонати на дребно, в резултат на което проникването на
телевизионната услуга сред домакинствата остава на нивата от предходния отчетен
период;



Ръст в потреблението на услуги с включена телевизия на дребно в пакет;
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Ръст в приходите от услуги за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми на едро.

6. Перспективи за развитие на българския пазар на електронни съобщения
Българският пазар на електронни съобщения демонстрира устойчивост на фона на
кризата с COVID-19, продължавайки своето възходящо развитие и през изминалата
2020 г. Предприятията и доставчиците на електронни съобщителни услуги имаха ключова
роля по време на пандемията, осигурявайки функционирането на редица жизненоважни
области от социалния и икономически живот. Въпреки форсмажорните обстоятелства,
предприятията продължиха да инвестират в разгръщането на мрежи за достъп от
следващо поколение (NGA мрежи), които да осигуряват високи и свръх-високи скорости
на достъп до интернет и пренос на данни, качество и сигурност на връзката, защитеност
на информацията и мобилност на устройствата. Едновременно с това, те продължават да
разширяват своите услуги като предлагат всеобхватни и иновативни решения на своите
потребители и бизнес клиенти, излизащи извън рамките на традиционните
комуникационни услуги, като услугите „умен дом“, „дигитален портфейл“, облачни
услуги и ICT-решения. Разгръщането на 5G мрежи също се очаква да даде тласък в
развитието на дигиталните услуги, предлагани от предприятията, като потребителски и
индустриални IoT (интернет на нещата) услуги, решения в областта на AI (изкуствен
интелект) и ML (машинно обучение). Развитието на пазара на електронни съобщения през
следващата година ще бъде до голяма степен повлияно от степента на овладяване на
коронавирусната инфекция в България и по света, както и от мерките, които националните
правителства ще предприемат за преодоляването й. Наблюдаваните през 2020 г.
тенденции, които се очаква да се запазят и през следващата година са следните:








Ръст в потреблението на мобилна телефонна услуга и в същото време спад в
приходите от предоставянето й.
Отчитайки факта, че след приемането на Делегирания акт относно единните
европейски цени за терминиране на гласови повиквания в мобилни и фиксирани
мрежи (Делегиран Регламент (ЕС) 2021/654), от 1 юли до 31 декември 2021 г.
българските оператори (фиксирани и мобилни) следва да прилагат сравнително
еднакви на прилаганите към момента цени на едро за терминиране на гласови
повиквания, то през 2021 г. не се очаква темпът на спад при обема на приходите от
фиксирана и от мобилна телефонна услуга да се повлияят съществено.
Увеличение в броя на абонатите на мобилен интернет, използващи LTE
технология, както поради силната конкуренция между предприятията, така и
поради стремежа им да предоставят нови услуги. През следващите години се
очаква фокусът на мобилните оператори да бъде насочен към изграждане и
разгръщане на мрежи от пето поколение (5G), като съревнованието в областта на
5G ще се задълбочава паралелно с по-масовото им изграждане и с развитието на
портфейла от услуги, предлаган от операторите.
Увеличение на броя на абонатите, използващи фиксиран високоскоростен и свръхвисокоскоростен достъп, дължащ се на продължаващата миграция към NGA
мрежи.
Ще продължи възходящото развитие на IP телевизията както по отношение на
абонатите, така и при приходите от предоставяне на услугата. С развитието на
технологиите и продължаващото разгръщане на мрежи за достъп от следващо
поколение се очаква предоставянето на телевизия да се измести от традиционните
платформи за разпространение на телевизионни програми към предоставяне на
телевизионно съдържание, базирано на наличие на интернет достъп, което може да
окаже влияние върху развитието на сегмента и динамиката на конкуренцията.
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Увеличение в броя на абонатите и приходите от пакетни услуги, като се запазва
предпочитанието към пакетните услуги, формирани от две електронни
съобщителни услуги (двойни пакети) и по-конкретно към пакетите, включващи
мобилна услуга (мобилен глас и/или мобилен интернет) за сметка на тройните и
четворни пакети.
Очаква се засилване на пазарните позиции на „Българска телекомуникационна
компания“ ЕАД на пазара на електронни съобщения и промяна в структурата на
пазарните сегменти, в резултат от планираните56 и осъществени57 придобивания на
водещи регионални предприятия с национално значение.

7. Предоставяне на универсалната услуга
7.1. Степен на задоволеност от предоставянето на универсалната услуга
Към 31.12.2020 г. няма промяна в осигуряваното покритие от предприятието,
задължено да предоставя универсалната услуга58 – „Българска телекомуникационна
компания“ ЕАД (БТК), измерено по брой териториални единици в сравнение с
предходната година. Посоченото покритие обхваща населени места и селищни
образувания (курортни комплекси и други), които фигурират в Единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици59.
През 2020 г. телефонната плътност по домакинства60 бележи спад с още
2 процентни пункта спрямо предходната година, в резултат на устойчивата тенденция на
намаляване на общия брой домашни абонати на БТК. Към 31.12.2020 г. БТК осигурява
достъп и предоставя обществени телефонни услуги на 2% по-малко домашни абонати
спрямо 2019 г.
7.2. Анализ на предоставянето на универсалната услуга
7.2.1. Достъп и предоставяне на универсалната услуга
Видно от фигура 32 по-долу, към края на 2020 г. общият брой подадени
обосновани заявления за свързване е намалял с 6% спрямо предходната година.
Продължава да се наблюдава намаление и на броя подадени заявления за свързване от
хора с увреждания, като подадените заявления са с 16% по-малко спрямо 2019 г. Това
потвърждава трайната тенденция към намаляващ интерес към услугите от обхвата на
универсалната услуга.
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https://www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas/novini/vsichki (новина от 10.05.2021 г.)
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300059888; http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300059889
58
На основание § 7 от Закона за електронните съобщения.
59
https://www.ekatte.com/;
60
Показателят „плътност по домакинства” се измерва като общият брой домашни телефонни постове се
раздели на броя на домакинствата в страната (въз основа на данните от последното официално преброяване
на НСИ, проведено през 2011 г.).
57
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 32
През 2020 г. броят на чакащите удовлетворение заявления е с 51% по-малък от
предходната година, което се дължи най-вече на намалението на общия брой подадени
заявления. Делът на отказаните заявления за свързване спрямо общия брой подадени
заявления е 28%, като от тях преобладаващата част 75% е в резултат на оттеглен интерес
на клиентите.
БТК изпълнява задължението си да осигурява безплатни повиквания към спешни
номера, като през 2020 г. реализирания трафик към тях намалява с 5%, а броят на
повиквания – с над 22%.
7.2.2. Достъп до обществени телефонни апарати
Трайната тенденция на спад в броя на обществените телефонни апарати (ОТА),
собственост на БТК, продължава и през 2020 г., макар и с намаляващи темпове спрямо
предходни години (за сравнение през 2019 г. спрямо 2018 г. броят им е намалял с 4,3%,
докато през настоящия едногодишен период намалението е с 2,6%). Както през 2019 г.,
така и през 2020 г. изпълнението на критериите за достатъчност по отношение на
инсталираните ОТА в кметства с над 1500 жители значително надвишава минималния
необходим брой, регламентиран с Наредба № 661. За останалите категории кметства
критериите за достатъчен брой ОТА не са изпълнени.

61

Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (загл. изм.
ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.).
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Съгласно регламентираните в Наредба № 6 критерии, БТК има задължение за
осигуряване на достатъчен62 брой ОТА. Според тези критерии в Таблица 14 е представен
броят на ОТА, при който задължението за осигуряване на достатъчен брой през 2020 г. би
се счело за изпълнено.
Таблица 14
Население

Брой кметства

Достатъчен брой
ОТА

под 500 жители

1977

1977

от 500 до 1500 жители

992

1262

над 1500 жители

451

3567

Общо:

3420

6806

Източник: Изчисления по данни, подадени в КРС
Броят на ОТА, собственост на БТК, в чиито качествени характеристики са
включени улеснения за потребители с увреден слух и за потребители, лишени от зрение
или с увредено зрение, също бележи понижение от 4,1% спрямо предходната година. Към
31.12.2020 г. тези ОТА достигат 58,5% от общия брой обществени телефонни апарати в
страната. Част от тях са снабдени с текстова или друг вид връзка за хора с увреден слух
или говор и са достъпни за потребители в инвалидни колички, като са монтирани на
подходящи места. През 2020 г. няма промяна в параметъра за качество на предоставяните
ОТА спрямо предходната година, който продължава да бъде 90%, като съответства на
целевите стойности на параметрите за качество на обслужване, определени с Решение №
345/31.03.2011 г. на КРС.
Безплатни повиквания към националните номера за спешни повиквания и към
единния европейски номер за спешни повиквания „112” могат да бъдат осъществени от
всички обществени телефонни апарати.
7.2.3. Осигуряване на телефонен указател и предоставяне на справочни услуги
Съгласно ЗЕС и във връзка с разпоредбите на чл. 6 от Наредба № 563
предприятието, задължено да предоставя универсалната услуга, издава поне един
телефонен указател в печатна и/или електронна форма. И през 2019 г. КРС одобри
направеното от БТК предложение за издаване на обществен телефонен указател за 2020 г.
в електронна форма. Указателят е достъпен на официалната страница на предприятието 64.
Няма реализирани продажби на телефонен указател в печатна форма.
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За достатъчен брой се счита наличието на поне 1 обществен телефон и/или 1 точка за обществен достъп до
гласови телефонни услуги в кметства с до 500 жители; поне 1 обществен телефон и/или 1 точка за
обществен достъп до гласови телефонни услуги на 500 жители в кметства с над 500 жители, и поне
1 обществен телефон и/или 1 точка за обществен достъп до гласови телефонни услуги на 1500 жители в
кметства с над 1500 жители. За определянето на броя кметства във всяка категория според броя жители, с
оглед изчисляването на достатъчния брой обществени телефонни апарати, са използвани данни от
Националния регистър на населените места на НСИ: http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?f=8&ezik=bul.
63
Наредба № 5 от 13.12.2007 г. за 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.
64
http://www.vivacom.bg/online/cgi-bin/wpd.cgi?temp=home.html&ls=0.
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В съответствие със задължението да предоставя информация за номерата,
включени в общия телефонен указател през годината, БТК осигурява на крайните
потребители 24 часа в денонощието телефонна справочна услуга чрез номер 11 800.
През 2020 г. се наблюдава значителен спад в размер на 33,4% на трафикa от крайни
потребители при осъществяване на телефонни справочни услуги и 30,1% спад на броя
повиквания към номера, осигуряващи телефонни справочни услуги.
7.2.4. Достъпност на цените на универсалната услуга
Изпълнявайки задължението за предоставяне на ценови пакети от обхвата на
универсалната услуга на достъпни65 цени, през 2020 г. БТК продължи да предлага, без
изменение в цените и условията, ценовите пакети, предназначени за потребители, които
са: хора с ниски доходи („Ограничен” план, според наименованието, обявено от БТК);
хора с увреждания с над 90% намалена трудоспособност или намалена възможност за
социална адаптация (план „Инвалиди 160”, според наименованието, обявено от БТК); хора
с увреждания с над 50% намалена трудоспособност или намалена възможност за социална
адаптация (план „Инвалиди 300”, според наименованието, обявено от БТК); хора със
специални социални нужди, настанени в социални и здравни заведения (план „Социални и
здравни заведения”, според наименованието, обявено от БТК).
Към 31.12.2020 г. абонатите на ценови пакети от обхвата на универсалната услуга
намаляват с 11% спрямо 2019 г. На графиката по-долу е представена динамиката в броя
на абонатите на ценови пакети от обхвата на универсалната услуга за 2019 г. и 2020 г.

Източник: Изчисления по данни, подадени в КРС
Фиг. 33
Броят на абонатите на ценови пакети за хора с ниски доходи и броят на абонатите
на ценови пакети за хора с увреждания намаляват за 2020 г. спрямо предходната година,
съответно с 15,5% и 10%, което затвърждава дългосрочната тенденция на спад в
65

Регламентирани в Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, приета с
Постановление № 254 от 23.10.2008 г. на Министерски съвет, обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008 г.
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използването на ценови пакети от обхвата на универсална услуга. В данните на фигура 33
не е включен броят на абонатите, използващи ценови пакети за хора със специални
социални нужди, тъй като възлиза на едва 0,003% от общия брой потребители на ценови
пакети част от универсалната услуга.
7.3. Качество при предоставяне на универсалната услуга
Параметрите за качество на обслужване при предоставяне на универсалната услуга
са регламентирани в Наредба № 6, като целевите стойности на параметрите са приети с
Решение на КРС № 345/31.03.2011 г и са публично достъпни на официалната интернет
страница на комисията66.
Съгласно данните, подадени от БТК67, през 2020 г. дружеството отчита изпълнение
на всички целеви стойности.
7.4. Компенсиране на нетни разходи от предоставянето на универсалната услуга
През 2020 г. БТК не внесе в КРС искане за компенсиране на несправедливата
тежест от предоставянето на универсалната услуга, в рамките на законоустановения срок
30.06.2020 г. Поради това през изминалата година не е определян размер на нетните
разходи и не е установявано дали тези разходи представляват несправедлива тежест за
задълженото предприятие.
Във връзка с разпоредбите на чл. 203, ал. 2 от ЗЕС, бе проведено ежегодното
заседание на Фонда за компенсиране на универсалната услуга, по време на което бе
разгледан доклада на Управителния съвет на Фонда за 2019 г. Предвид липсата на
подадено искане от задълженото предприятие не е стартирана процедура по
разглеждането му. В тази връзка Управителният съвет на Фонда не се е произнасял с
решение относно размера на дължимата компенсация, не е определял процента от
брутните приходи и размера на вноската на предприятията във фонда и съответно в него
не са постъпвали средства.
7.5. Жалби и удовлетворяване на жалбите
Съгласно Общите условия за взаимоотношенията между БТК и крайните
потребители предприятието осигурява възможности на потребителите да наблюдават и
контролират самостоятелно разходите си чрез предоставяне на безплатни детайлизирани
сметки68, безплатно избирателно ограничаване на изходящите повиквания и разсрочено
плащане при свързване към обществени телефонни мрежи.
През 2020 г. броят на постъпилите в БТК жалби във връзка с предоставяне на
универсална услуга е с 29,1% по-малък в сравнение с 2019 г. Предмет на жалбите найчесто са техническа неизправност, спорове относно коректността на сметките,
прекратяване на договор и справки/информация във връзка с разяснение на месечни
сметки. Причините за подаване на жалби са илюстрирани на фигура 34.
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http://www.crc.bg/section.php?id=904&lang=bg.
Чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС
68
Съдържанието на детайлизираната сметка е регламентирано в чл. 260, ал. 3 от ЗЕС.
67
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 34
Броят на жалби по всички видове категории намалява, като най-голям спад се
отчита в броя на жалби подадени поради разяснение на договорните клаузи, прекратяване
на договор и други. Няма съществено изменение в процентното разпределение на
жалбите, подадени във връзка с предоставянето на универсална услуга за предходната
година.
През 2020 г. процентът на неудовлетворените жалби възлиза на 69% от общия брой
подадени жалби, отчитайки увеличение от 8 процентни пункта в сравнение с 2019 г.
7.6. Перспективи за развитие на универсалната услуга
Данните сочат, че продължава тенденцията на спад в интереса към услугите от
обхвата на универсалната услуга, което е проявление на намалението в търсенето на
традиционни телефонни услуги в определено местоположение и тяхното заменяне с
мобилни телефонни услуги. Единствено ценовите пакети от обхвата на универсалната
услуга предназначени за хора със специални социални нужди и хора с ниски доходи
продължават да се ползват, макар и с тенденция на спад и са от значение, предвид
преференциалните условия за уязвими социални групи 69. Чрез тези пакети се осигурява
достъп до основни и съществени електронни съобщителни услуги на гражданите в найотдалечените райони или на най-уязвимите групи домакинства, посредством което се
ограничават възможностите за социалното им изключване.
Очаква се интересът към услугите от обхвата на универсалната услуга в България
да продължи да намалява и през 2021 г.

II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА
1. Регулаторна рамка в областта на електронните съобщения на Европейския съюз
С Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за установяване на ЕКЕС беше осъществена ревизия на действащата секторна
регулаторна рамка в ЕС. Съгласно чл. 124, пар. 1 от Директива (ЕС) 2018/1972,
държавите-членки на ЕС приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите,
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Ценови пакети, предназначени за хора с намалена трудоспособност или намалена възможност за социална
адаптация; хора, настанени в социални и здравни заведения; или такива с ниски доходи

60

подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
директивата, и прилагат тези мерки, считано от 21 декември 2020 г.
Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения (BEREC) и на Агенция за подкрепа на BEREC (Службата на BEREC), за
изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009
урежда координацията между националните регулаторни органи в рамките на общия
орган и регулира международните повиквания в рамките на ЕС.
ЕК е публикувала и проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните
съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО. Последната директива не е част от
правната рамка на ЕКЕС и ще бъде предмет на отделна уредба. До настоящия момент не е
приет окончателен текст на регламента.
2. Правна и регулаторна рамка в България
С оглед въвеждане на Директива (ЕС) 2018/1972 през 2019 г. е изготвен
законопроект, който да въведе необходимите изменения в ЗЕС. Същият е изготвен в
изпълнение на ангажиментите на Република България като държава-членка на ЕС, за
привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива
(ЕС) 2018/1972.
Измененията и допълненията на ЗЕС следват разпоредбите на Директива (ЕС)
2018/1972 и са свързани със следните по-съществени промени:


Прецизирани са условията, които могат да съдържат общите изисквания и
разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и
позиция на геостационарната орбита;



Доразвити са критериите, които трябва да се отчитат при определяне на режима
на използване на радиочестотния спектър и при ограничаване на броя на
издаваните разрешения, като е предвидена възможност за определяне на
условия за споделено ползване на радиочестотен спектър;



С цел осигуряване на по-бърз достъп до радиочестотния спектър и намаляване
на административната тежест е предвидена възможност радиочестотен спектър
да се използва въз основа на регистрационен режим;



Въведени са нови правила, свързани с разрешаване използването на
радиочестотния спектър, като срок, не по-кратък от 15 години, с възможност за
удължаване най-малко до 20 години за ползване на хармонизиран
радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги;



Предвидени са условия за разрешаване на алтернативно използване на
хармонизиран радиочестотен спектър;



Въведени са процедури за сътрудничество с компетентни органи на други
държави-членки на ЕС, при трансгранична координация на радиочестотния
спектър;



Разширява се обхватът на универсалната услуга като същевременно е
допустимо да отпаднат някои от спомагателните услуги, част от универсалната
услуга;



Изменени са разпоредбите относно правата на потребителите като са въведени
нови изисквания относно преддоговорната и договорната информация,
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прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на
договора, сигурност и достъп до номера за спешни случаи, улесняване
процесите по извършване на преносимост на номерата и смяната на
доставчиците на услуги за достъп до интернет, по-добра защита при ползване
на пакетни услуги и др.;


Прецизирани са нормите относно защита и обработване на личните данни на
крайните ползватели при сключване на договор за електронни съобщителни
услуги.

С измененията и допълненията се очаква да се постигне осигуряване на поефективно, ефикасно и координирано използване на радиочестотния спектър; развитие на
пазара на електронните съобщения, поддържане на условия за ефективна конкуренция;
създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи с много голям капацитет, вкл. 5G
мрежи; подобряване на защитата на интересите на гражданите и правата на крайните
ползватели, включително на хората с увреждания, осигуряване на подходящ
широколентов достъп до интернет за всички потребители.
През 2021 г. 44-то Народното събрание прие ЗИД на ЗЕС (ДВ. бр. 20 от 9 март
2021 г.), който се прилага от 13 март 2021 г. Съгласно § 353 от Преходните и
заключителни разпоредби, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се
привеждат в съответствие в 6-месечен срок от влизането му в сила. В срок от дванадесет
месеца от влизане на закона в сила, КРС следва да приеме следните нови нормативни
актове: Правила за ползване на радиочестотен спектър - свободно, след регистрация или
след издаване на разрешение; правила за взаимодействие със заинтересованите
предприятия при осъществяването на заявяване, международно координиране и
регистриране в международни организации по електронни съобщения на позициите на
геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния
спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на
такси, определени с международен акт; правила за процеса на смяна на доставчика,
вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа
непрекъснатост на услугата за крайните ползватели; правила за минималните изисквания
за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за
управление на риска за тяхната сигурност. Съгласно § 356 от Преходните и заключителни
разпоредби, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона КРС преразглежда
действащите задължения за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други
точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество,
осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги,
наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите
от обхвата на универсалната услуга. КРС в срок до 21 декември 2021 г. преразглежда
всички наложени до влизането в сила на този закон задължения за предоставяне на
универсална услуга.
3. По-важни регулаторни решения на КРС за 2020 г.
Общият брой на решенията на КРС, приети през 2020 г., е 434, преобладаващата
част от които са в изпълнение на правомощията на КРС, съгласно ЗЕС. От тези решения
следните актове имат по-съществена роля за осигуряване на предвидима и конкурентна
среда в сектора:


С Решение № 433 от 21.12.2020 г. е обявено намерение за ограничаване на броя
на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за
наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни
услуги (режим на работа TDD), с национално покритие, като бъдат издадени
четири разрешения за ползване на радиочестотни ленти 3430-3500 MHz,
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3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800 MHz. С решението е отправена
покана до заинтересованите лица да подадат своето намерение за ползване на
индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхват
3.6 GHz;


С Решение № 428 от 17.12.2020 г. КРС открива процедура за провеждане на
обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на
свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz;



С Решение № 427 от 17.12.2020 г. КРС прие резултатите от проведените
обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на
свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. От страна на предприятията
бе проявен принципен интерес за ползване на ресурс в обхват 700 MHz без
конкретни намерения за придобиване на спектър в рамките на тази календарна
година. Нова обществена консултация за установяване на интереса на
предприятията за придобиване на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz е
планирана за първото полугодие на 2021 г.;



С Решение № 424/17.12.2020 г. КРС прие решение за изменение и допълнение на
Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.
С измененията се осигури възможност за подаване на годишните отчети за
дейността на предприятията чрез електронна система за онлайн въпросници.



С Решение № 409 от 03.12.2020 г. КРС обяви намерение да ограничи броя на
разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz. С
решението е отправена покана до заинтересованите лица да подадат своето
намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz;



С Решение № 157 от 09.04.2020 г. КРС приключи процедурата по обществено
обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически
изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба
радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях;



С решение № 122 от 26 март 2020 г. КРС прие решение за изменение и
допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения. С измененията се улесняват процесите по сключване на
договори в телекомуникационния сектор чрез дигитализиране на тези процеси,
намаляване на административната тежест и осигуряване по-високо ниво на
защита на личните данни;



С Решение № 89 от 27 февруари 2020 г. КРС измени Общите изисквания при
осъществяване на обществени електронни съобщения, като задължи всички
доставчици на телефонни услуги да предлагат най-малко един план за
телефонни услуги с включено време за разговори с географски и/или мобилни
номера, в които се включват и разговори с номера след код 700.

4. Осъществяване на електронни съобщения
4.1. Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
Издадените през годината разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс са посочени в таблица 15.
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Таблица 15

(брой)

Прехвърляния (вкл.
частично)/Отдаване под наем

(брой)

Прекратени/Отнети/
Изтекъл срок

(брой)

Издадени разрешения

(брой)

Електронна съобщителна мрежа

Изменения/Допълнения

Разрешения за 2020 г. по Закона за електронните съобщения

Електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване на радиосигнали с
национално и местно покритие

61

13

10

1

Електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали
с национално и местно покритие

6

-

1

-

Електронни съобщителни мрежи от подвижна
радиослужба – PMR

46*

14*

23

7

Електронни съобщителни мрежи от въздушна
подвижна радиослужба

5

1

-

1

Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна спътникова радиослужба

3

4

1

-

37**

1

4

4

20

-

1

-

Електронни съобщителни мрежи за
неподвижен безжичен достъп (FWA)

-

-

-

1

Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за производствени нужди

1

-

-

-

-

23*

-

-

179

56

40

14

Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна радиослужба от вида „точка към точка”
Разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, за
осъществяване на обществени електронни съобщения

Временни разрешения
ОБЩО:

* Общият брой на предоставените радиочестоти за тези разрешения е 89;
** Изменения и допълнения в техническите данни на общо 3429 участъка,
включително предоставен радиочестотен спектър за нови 524 участъка.
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4.2. Уведомления за осъществяване на обществени електронни съобщения
Дейностите относно подадените през 2020 г. уведомления за осъществяване на
обществени електронни съобщения са посочени в таблица 16.
Таблица 16
Вид дейност

2020 г. (брой)

Разгледани уведомления за осъществяване на
обществени eлектронни съобщения

80

Разгледани
уведомления за прекратяване
осъществяването на обществени електронни съобщения

48

Издадени удостоверения за вписване в регистъра

18

Предприятия, вписани в регистъра

47

Предприятия, заличени от регистъра

42

4.3. Осъществяване на електронни
любителската радиослужба

съобщения

чрез

радиосъоръжения

Издадените през годината разрешителни, свидетелства
радиолюбителска правоспособност са посочени в таблица 17.

и

лицензии

от
за

Таблица 17
Разрешителни, свидетелства и лицензии
Вид документ
Разрешителни
правоспособност

2020 г. (брой)
за

радиолюбителска

183

HAREC свидетелства

19

CEPT лицензии

28

Определени опознавателни знаци

237*

*49 от определените опознавателни знаци са временни.
През 2020 г. са проведени 7 изпита за придобиване на радиолюбителска
правоспособност в градовете София, Пловдив, Варна и Гоце Делчев и са изпитани
157 лица.
4.4. Взаимно свързване и достъп
С Решения № 265 от 23 юли 2020 г. и № 266 от 23 юли 2020 г., КРС определи пазари
на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални
обществени телефонни мрежи и на терминиране на гласови повиквания в индивидуални
мобилни мрежи. Всички нови предприятия с наложени задължения за прозрачност, в
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указания от комисията срок, публикуваха условията, при които предоставят взаимно
свързване и необходимия за неговото реализиране достъп.
С Решение № 265 от 23 юли 2020 г. КРС наложи на БТК ЕАД задължение за
прилагане на ценови праг за услугите за достъп до мрежови съоръжения и елементи,
необходими за реализиране на достъп до мрежата. В изпълнение на задължението за
равнопоставеност, предприятието е изпратило изменение на договорите към
предприятията, с които има сключен договор за взаимно свързване, а в КРС постъпиха
подписани договори.
БТК ЕАД и „А1 България“ ЕАД измениха и допълниха своите условия за
терминиране в мобилна мрежа с нови клаузи относно манипулиране на А-номерата и
изкуствено генериран трафик. В съответствие с Решение № 266 от 23 юли 2020 г., двете
предприятия уведомиха Комисията и предприятията, с които имат сключени договори за
взаимно свързване в определения срок и публикуваха измененията на интернет
страниците си.
През 2020 г., Комисията разгледа едно искане за даване на задължителни указания
по чл. 54 и чл. 56 от ЗЕС. Предмет на искането е започване на преговори за сключване на
договор за взаимно свързване с цел терминиране на трафик. КРС проведе няколко срещи
със страните в спора, чрез които беше постигнато съгласие. По време на процедурата по
спора, в КРС бяха представени двустранно подписани договори за взаимно свързване.
Предвид на това, отпадна необходимостта за даване на задължителни указания.

III. ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ,
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОННИТЕ
УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ
СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Дейности в изпълнение на приоритетите на КРС
1.1. Ефективно управление на ограничените ресурси
1.1.1. Радиочестотен спектър
В последните години безжичните комуникации се превърнаха в незаменим продукт
за обществото. Нарасналата необходимост от достъп до безжичен интернет, появата на
нови технологии и приложения, които изискват поддържане на високи скорости породи
по-големи изисквания към мрежите, по които се предоставят. За да бъдат удовлетворени
всички тези нужди е необходимо все по-голямо количество честотен ресурс. Това
обуслови същественото повишаване на социалната значимост на радиочестотния спектър.
Управлението на радиочестотния спектър се превърна в истинско
предизвикателство – от една страна това е ресурс, ограничен по своята природа, от друга е
основополагащ ресурс за безжичните комуникации, които заемат все по-съществено
значение в ежедневния ни живот.
Новата Регулаторна политика на ЕС в областта на електронните съобщения се
определи в публикувания през 2018 г. ЕКЕС. Установи се хармонизирана рамка за
регулиране на електронните съобщителни мрежи и услуги, определиха се задачите на
НРО и процедурите за осигуряване на хармонизирано прилагане на регулаторната рамка в
ЕС. Установи се координиран подход при въвеждането на 5G мрежи в ЕС чрез
разпоредби, определящи задълженията на държавите членки за едновременно
предоставяне на спектър, за минимален срок на разрешенията за ползване на
хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, провеждане на
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партньорска проверка за това предоставяне, осигуряване на условия за по-облекчено
използване на радиочестотния спектър.
КРС управлява радиочестотния спектър за граждански нужди в Република
България в съответствие с тенденциите на развитие на електронните съобщения в
световен и европейски мащаб, в съответствие с Европейската политика в областта на
радиочестотния спектър и отчитайки националните интереси и особености.
И през 2020 г. при извършване на дейностите, свързани с управлението на
радиочестотния спектър, КРС се съобразява с Актуализираната политика в областта на
електронните съобщения, Актуализираната държавна политика по планиране и
разпределение на радиочестотния спектър в Република България. В Регулаторната
политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди КРС е
определила своите основни цели, механизми и подходи за управление на радиочестотния
спектър за граждански нужди. Сред тях са осигуряване на ефективно ползване на
радиочестотния спектър, създаване на условия за развитие на конкурентен съобщителен
сектор и увеличаване на социалните и икономическите ползи, произтичащи от ползването
на честотния ресурс.
В Становището70 на Групата по политика в областта на радиочестотния спектър
(RSPG71) обхватите 700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz са определени като първоначални за
въвеждане на 5G в Европа. С приетите от КРС Технически изисквания за работа на
наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги се
осигуриха условия за хармонизирано ползване на радиочестотния спектър в обхвати
700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz. Това даде възможност честотният ресурс да се използва за
различни технологии с достатъчна гъвкавост за предоставяне на настоящите и бъдещите
безжични широколентови услуги, включително и тези, базирани на 5G мрежи.
В контекста на осигуряване на условия за въвеждане на 5G мрежи и с цел
насърчаване на инвестициите в инфраструктура и стимулиране на иновациите, комисията
предприе действия за намаляване на таксите за предоставяне и ползване на радиочестотен
спектър в технологично неутралните обхвати. Оптимизирането на таксите за
радиочестотен спектър е важно условие за повече инвестиции в сектора на мобилните
комуникации, чрез което ще се даде възможност на предприятията да ползват по-широки
честотни ленти и да изграждат мрежи с по-голям капацитет за предоставяне на
високоскоростни широколентови услуги с по-добро качество за задоволяване
потребностите на потребителите.
Съгласно чл. 1 от Решение (ЕС) 2017/899, най-късно към 30 юни 2020 г. държавите
членки трябваше да разрешат използването на радиочестотна лента 694-790 MHz (обхват
700 MHz) за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови
електронни съобщителни услуги. С цел изпълнението на заложените цели и в отговор на
нарастващото търсене на нови качествени услуги, както и с оглед спазване принципите на
прозрачност, публичност и консултативност, залегнали в разпоредбите на ЗЕС, КРС
проведе обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на
свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. От страна на предприятията бе
проявен принципен интерес за ползване на ресурс в този обхват. Не бяха заявени
конкретни намерения за придобиване на спектър в рамките на календарната година.
Консултацията е съобразена със становищата на предприятията, тяхната необходимост от
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достатъчен свободен финансов ресурс за инвестиране в нови мрежи и технологии, както и
несигурността, предизвикана от кризата с COVID-19.
С цел освобождаване на честотен ресурс за мобилни мрежи и осигуряване на
хармонизирано ползване на обхват 700 MHz, считано от 01.06.2020 г. беше прекратено
действието на притежаваното от „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват.
Основен компонент в еволюцията на мобилните технологии и развитието на 5G е
използването на голямо количество спектър, респективно по-широки честотни ленти за
поддържане на по-високи скорости, по-големи количества трафик и предоставяне на покачествени услуги.
С цел предоставяне на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 2.6 GHz и
3.6 GHz, в края на 2020 г. КРС стартира обществени консултации във връзка с обявените
намерения да ограничи броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в тези
обхвати.
В радиочестотен обхват 2.6 GHz броят на разрешенията, за ползване на
радиочестотен спектър за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни
съобщителни услуги с национално покритие са, както следва: три разрешения с 2х20 MHz,
едно разрешение с 2х10 MHz и две разрешения с 25 MHz.
В обхват 3.6 GHz, който предвид характеристиките на разпространение на вълните
и количеството на наличния спектър, е един от първите обхвати, подходящи за развитие
на 5G мрежите, КРС обяви намерение да ограничи броя на разрешенията за ползване на
радиочестотен спектър в този обхват до четири, с които да предостави съответно три
честотни блока по 100 MHz и един блок от 70 MHz.
В изпълнение на чл. 54 от ЕКЕС за съгласувано предоставяне във времето на
определени 5G радиочестотни ленти, държавите членки, в срок до 31 декември 2020 г.,
трябваше да осигурят възможност за използване на поне 1 GHz от радиочестотната лента
24.25 - 27.5 GHz.
На последната проведена Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19) на
ITU, се взе решение радиочестотната лента 24.25-27.5 GHz да се определи на глобална
основа за бъдещо развитие на международни мобилни комуникации, в т.ч. и за 5G мрежи,
при спазване на условия за защита на съществуващите мрежи.
Една от мерките, която Европейската комисия (ЕК) посочва в Препоръка (ЕС)
2020/1307, като възможен стимул за въвеждането на 5G е използване на режим на
индивидуално разрешение за радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz, по-специално
прилагане на ускорени административни процедури при предоставянето на радиочестотен
спектър, когато се прилага към географски ограничени права за ползване, с оглед
насърчаване на навременното ѝ използване.
Отчитайки характеристиките на разпространение на вълните в лента
24.25-27.5 GHz, радиочестотният спектър в нея е подходящ за осигуряване на капацитет в
силно урбанизирани райони на големите градове. С въвеждането на 5G технологиите и
новите активни антенни системи се позволява и изграждането на вътрешносградно
покритие в сгради с голям човекопоток (търговски центрове, бизнес сгради, жилищни
сгради и др.)
Имайки предвид определените в Решение 2020/590/ЕС основни параметри за
дефиниране големината на радиочестотен блок, който да се предостави на едно
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предприятие, непрекъснатите честотни блокове, които е възможно да бъдат предоставени
за ползване от наземни мрежи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови
електронни съобщителни услуги, в края на 2020 г., КРС откри процедура за провеждане
на обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния
ресурс в обхват 26 GHz.
Резултатите, от проведените обществени консултации относно обявеното
намерение за ограничаване броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в
обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни
съобщителни услуги с национално покритие и перспективите и условията за ползване на
свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz, предстоят да бъдат разгледани и приети
в началото на 2021 г.
Разпределение, планиране, предоставяне и ефективно използване на радиочестотния
спектър
Следвайки един от основните си приоритети – ефективно управление и ефикасно
използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, КРС проучи и анализира
необходимостта от изменение и допълнение на подзаконовите актове, отнасящи се до
управлението на честотния ресурс. В резултат на този анализ бяха изменени и допълнени
следните подзаконови актове:
 Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги;
 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от
радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях;
 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от
радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията,
свързани с тях.
С изменението и допълнението на посочените актове в българското
законодателство бяха въведени разпоредбите на нови решения на ЕК и на ECC за
хармонизирано използване на радиочестотния спектър, включително бяха определени
условия за използване на радиочестотен спектър от 5G мрежи.
С изменението и допълнението на Техническите изисквания за работа на наземни
мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в българското
законодателство бяха въведени следните решения:


Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на ЕК от 8 май 2020 г. за изменение на
Решение 2008/477/ЕО във връзка с актуализиране на техническите условия,
приложими за радиочестотна лента 2500-2690 MHz;



Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590 на ЕК от 24 април 2020 г. за изменение на
Решение (ЕС) 2019/784 във връзка с актуализиране на техническите условия,
приложими за радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz.

С транспониране разпоредбите на посочените решения на ЕК, в действащите
Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги се актуализираха техническите условия за
хармонизирано ползване на радиочестотния спектър в обхвати 2.6 GHz и 26 GHz във
връзка с въвеждането и развитието на 5G мрежите.
С изменението и допълнението на Техническите изисквания за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях
се изпълни времевия график, заложен в Националната пътна карта за изпълнение на
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задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента
470-790 MHz в Съюза (Пътна карта). Преустановяване използването на радиочестотна
лента 694-790 МНz от радиослужба радиоразпръскване за мрежи за наземна цифрова
телевизия след 1 юни 2020 г. беше отразено в Приложения № 6 и 9 към Техническите
изисквания. В допълнение, в Приложение № 5 към Техническите изисквания се прецизира
процедурата, регламентираща спирания на излъчването от предавателните станции във
връзка с профилактика или повреда.
В съответствие с развитието на комуникациите чрез нано- и микро- спътниците
(малки спътници) и с цел насърчаване въвеждането на нови технологии бяха изменени и
допълнени Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от
радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с
тях. Чрез определянето на подходящи радиочестотни ленти за спътникови системи на
негеостационарна орбита и начина за тяхното използване, бяха създадени условия за
експлоатация на български спътникови системи на негеостационарна орбита. Целта на
направеното изменение и допълнение е насърчаване инвестициите в сектора на
спътниковите комуникации, стимулиране иновациите и развитието на нови технологии.
В съответствие с измененията и допълненията на цитираните по-горе подзаконови
актове в честотната информационна система на Европейския съобщителен офис – EFIS
(EСO Frequency Information System), бяха актуализирани данните за използването на
честотния ресурс в Република България.
Във връзка с дейностите, свързани с въвеждане на решенията, приети на
Световната конференция по радиосъобщения, която се проведе през 2019 г. (WRC-19)
КРС взе активно участие в междуведомствената работна група. Бяха изготвени
предложения за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния
спектър във връзка с изпълнение на решенията на WRC-19 и хармонизиране
разпределението на спектъра с Европейската таблица за разпределение на радиочестотния
спектър.
Подвижна радиослужба
През 2020 г. КРС издаде три временни разрешения за ползване на радиочестотен
спектър в обхват 2 GHz, съответно на:
 „А1 България” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х5 MHz за изпробване на
нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения в
LTE мрежата на предприятието;
 „Теленор България” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х5 MHz за изпробване
на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения
в LTE мрежата на предприятието;
 БТК ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х5 MHz за тестване на нови
технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат
пуснати в експлоатация за осъществяване на електронни съобщения в LTE мрежата на
предприятието.
В обхват 2.6 GHz бяха издадени три временни разрешения за ползване на
радиочестотен спектър, съответно на:
 „А1 България” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х20 MHz за изпробване на
нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения в
LTE мрежата на предприятието;
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 „Теленор България” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х20 MHz за
изпробване на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни
съобщения в LTE мрежата на предприятието;
 БТК ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х20 MHz за тестване на нови
технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат
пуснати в експлоатация за осъществяване на електронни съобщения в LTE мрежата на
предприятието.
Във връзка с осигуряване на условия за въвеждане на 5G мрежи в България през
2020 г. КРС издаде временни разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват
3.6 GHz, съответно на:
 „А1 България” ЕАД с предоставен честотен ресурс 100 MHz за изпробване на
нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения;
 „Теленор България” ЕАД с предоставен честотен ресурс 100 MHz за изпробване
на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения;
 БТК ЕАД с предоставен честотен ресурс 100 MHz за тестване на нови
технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат
пуснати в експлоатация за осъществяване на електронни съобщения.
Разрешенията бяха издадени с цел да се тестват различни приложения на
5G технологията. Обявяването на извънредно положение в страната във връзка с COVID19 създаде редица ограничения, които не позволиха на предприятията да осъществят
успешно и пълноценно планираните тестове.
След анализ на предоставения за ползване радиочестотен спектър и национално
координиране и съгласуване на радиочестотите и радиочестотните ленти с всички
заинтересувани държавни органи, ведомства и служби, 89 радиочестотни канала
(55 симплексни и 17 дуплексни) бяха предоставени на предприятия, от които
27 радиочестоти за изграждане на 27 нови радиомрежи за осъществяване на електронни
съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна
радиослужба. Общият брой на изградените мрежи възлиза на 1822.
Цифровизацията на икономиката и динамичното развитие на цифровото общество
създават нови перспективи за редица отрасли в промишлеността и индустрията, като
позволяват
повишаване
на
конкурентоспособността
чрез
подобряване
на
производителността. Ето защо, високоскоростните електронни съобщителни мрежи имат
ключово значение за все повече сектори и са важен фактор за растежа на икономиката
като цяло. Същевременно осигуряването на необходимите условия за развитие на
мобилния широколентов достъп до интернет гарантира правото на гражданите да имат
достъп до качествени електронни съобщителни услуги. Всичко това е причина за
стремителното навлизане на LTE технологията и респективно увеличаването броя на LTE
базови станции, видно от графиката, представена на фигура 35. Развитието на 4G мрежите
ще продължи и в бъдеще, за да се осигури голям мрежов капацитет и по-високи скорости
за пренос на данни. В края на 2020 г. глобалното покритие72 по население на 4G ще бъде
над 80% и се очаква да достигне около 95% през 2026 г.
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Брой базови станции работещи по различни технологии
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Неподвижна радиослужба
През 2020 г. бе издадено едно разрешение и бяха направени 37 изменения и
допълнения на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа от вида „точка към точка”, касаещи техническите данни на общо
3429 еднопосочни радиорелейни участъка (РРУ). С тях бе предоставен радиочестотен
спектър за 1048 нови участъка, с което общият им брой достигна 17841 при 17750 за
2019 г. Продължи тенденцията за изграждане на високотехнологични цифрови системи с
използване на технологии XPIC/CCDP, като броят на РРУ, използващи тези системи,
достигна 10514 към края на 2020 г. (4,6% увеличение спрямо 2019 г. – 10048 бр.).
Измененията на разрешенията отразяват нарасналата необходимост на предприятията за
използване на по-висок капацитет за пренос, което от своя страна води до увеличаване на
използваната честотна лента по различните направления.
Отново бе отчетено нарастване при ползването на високочестотните обхвати
спрямо общия брой РРУ. В обхвата 18 GHz техният брой е 5862, което запазва
32-процентния дял от общия брой РРУ към края на 2020 г. Продължи изграждането на
електронни съобщителни мрежи с висока плътност, ползващи най-високочестотните
обхвати. Към края на годината РРУ в обхватите 28 GHz, 38 GHz и 76 GHz, за които има
издадени разрешения за ползване на радиочестотен спектър, наброяваха 4486 бр. През
2020 г. продължи интензивното ползване на сдвоените радиочестотни обхвати 71-76 GHz
и 81-86 GHz за висококапацитетни РРУ, като броят им достигна 488 в края на годината.
На фиг. 36 е представена информация за дяловото разпределение в проценти на
действащите РРУ по радиочестотни обхвати, предоставени с разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на
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електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от вида „точка към точка”,
към края на 2020 г.

ДЕЙСТВАЩИ РРУ ПО РАДИОЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ KЪМ КРАЯ НА 2020 Г.
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На фиг. 37 е представено разпределението на ползвания радиочестотен спектър за
мрежи от вида „точка към точка“ по обхвати за периода 2016 - 2020 г.

Разпределение на ползвания радиочестотония спектър
за мрежи от вида "точка към точка" по обхвати за периода 2016-2020 г.
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На фигура 38 са показани действащите РРУ по години, съпоставени с частта от тях,
ползващи технологии XPIC/CCDP.
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Бързото развитие на електронните съобщителни мрежи от 4 -то и по-високо
поколение, доведе до необходимост от осигуряване на по-високи преносни капацитети,
които да отговорят на търсенето на предприятията, предоставящи електронни
съобщителни услуги за осигуряване на свръхшироколентов пренос като безжична
алтернатива на съобщителните мрежи с оптично базирани решения. Това предопредели и
промяна на честотните обхвати, които се ползват за мрежи от вида „точка към точка“.
Съгласно Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи
предоставяне на
електронни
съобщителни
услуги, радиочестотната лента
3600 – 3800 MHz (част от лента 3400 – 3800 MHz) може да бъде ползвана при спазване на
параметрите, залегнали в Решение 2014/276/ЕС73 на ЕК. RSPG прие Стратегическата
пътна карта към 5G за Европа - Становище по въпроси, свързани със спектъра за
безжични системи от следващо поколение (5G)74, което регулярно се актуализира. В
Становището радиочестотната лента 3400 – 3800 MHz (обхват 3.6 GHz) е определена като
една от първоначалните ленти за въвеждане на 5G в Европа.
Съгласно чл. 54 от ЕКЕС, в срок до 31 декември 2020 г., държавите членки,
включително и България, следваше да вземат всички подходящи мерки за реорганизиране
и осигуряване на възможност за разрешаване използването на достатъчно големи блокове
от обхват 3.6 GHz, за разгръщането на 5G мрежите.
В тази връзка в периода 2017 - 2019 г., КРС започна дейности по освобождаването
на радиочестотен обхват 3.6 GHz, в това число и по препланиране и национално
координиране на съществуващите РРУ в радиочестотна лента 3600–3800 MHz към други
подходящи радиочестотни обхвати.
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Съгласно Решение за изпълнение на Европейската Комисия (ЕК) 2014/276/ЕС от 2 май 2014 г. за
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С приключилото през 2020 г. освобождаване на радиочестотна лента
3400–3800 MHz, определена като приоритетна за бъдещото развитие на 5G
комуникациите, се увеличи количеството на радиочестотния спектър от обхват 3.6 GHz,
необходим за разгръщането на 5G мрежите.
През 2020 г. продължи тенденцията за увеличаване броя на 4G-базовите станции,
както и нарастването на необходимостта от висококапацитетни връзки. Ето защо,
последните четири години се наблюдава ясна тенденция за използването на РРУ с поширока честотна лента. РРУ с ширина на лентата от 3.5 MHz и 7 MHz мигрират към ленти
от 14 MHz, 28 MHz и по-широки. Броят на РРУ с ширина на лентата от 3.5 MHz и 7 MHz
през 2017 г. е бил 3962, през 2018 г. – 2798, през 2019 г. – 2030, като в края на 2020 г.
достигат 1742 (спад с 53% спрямо 2017 г.).
Спътникови радиослужби
През 2020 г. дейността, свързана с регулацията на спътниковите радиослужби,
продължи да бъде насочена към координирането на позициите на геостационарна
орбита от радиослужба неподвижна – спътникова (FSS) и радиоразпръскване –
спътниково (BSS). Запази се високата интензивност на процеса по координация. Целта
на този процес е предотвратяване на потенциални смущения към българските планови
системи, разположени на 1.2°W (BSS) и на 56.02°Е (FSS).
През изминалата година бе стартирана процедура по международна
координация в ITU на два български спътника на негеостационарна ниска-околоземна
орбита: SPARTAN и QMR-KWT, работещ в определения за любителска-спътникова
радиослужба обхват. Заявките за предварителна международна координация (API) бяха
публикувани от Радиобюрото към ITU през месец юли 2020 г.
Продължиха дейностите по координация чрез анализи на двуседмичните
циркуляри (BR International Frequency Information Circular - BRIFIC), издадени от
Радиобюрото към ITU. В резултат на анализите на всички двуседмични циркуляри за
2020 г., бяха изпратени съответните възражения с оглед изпълнението на регулаторните
функции на КРС по отношение на ефикасно ползване и ефективно управление на
радиочестотния спектър.
В допълнение беше извършен анализ и на постъпилите от други администрации
предложения за сключване на споразумения с цел успешното координиране на
българските спътникови системи.
Радиоразпръскване
През 2020 г. бяха разгледани и анализирани 28 технически характеристики на
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на
радиосигнали в УКВ обхвата (честотна лента 87.5-108.0 МHz), като 2 от тях са на
предприятия, притежаващи разрешения за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване с национално покритие, а 26 на предприятия с издадени
разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване с местно покритие.
С цел изпробване на нови технически методи и технологии за осъществяване на
електронни съобщения през 2020 г. е издадено 1 временно разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър от УКВ обхвата, а
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за краткосрочни събития са издадени 4 временни разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър от УКВ обхвата.
Във връзка с издаденото разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване на БТК ЕАД бяха разгледани и анализирани 428 броя технически
характеристики.
В КРС през 2020 г. са постъпили 2 заявления за издаване на временно разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване на територията на град София и 2 заявления за издаване на
постоянно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град
София. В тази връзка бяха разгледани и анализирани 5 броя технически характеристики
на електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на
радиосигнали.
Национална и международна координация
През 2020 г. в Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване
към КРС са координирани и съгласувани 1660 радиочестоти и радиочестотни ленти.
Националното координиране и съгласуване с всички заинтересовани държавни органи,
ведомства и служби се извършва с оглед осигуряване безопасността на
въздухоплаването и корабоплаването, защита на националната сигурност на страната и
ефективно използване на радиочестотния спектър.
По постъпили заявки на други администрации е извършена международна
координация на 2 радиочестотни назначения със съответните технически параметри,
съгласно Регионалното споразумение за използването на честотен обхват 87.5-108.0 MHz
за УКВ (FM) звуково радиоразпръскване, Женева, 1984 г. (Женева – 1984 г.), като и за
двете радиочестотни назначения беше отказано съгласуване поради вероятни смущения с
български радиостанции.
През изминалата година бяха обработени и анализирани всички публикации в
двуседмичните циркуляри BRIFIC за наземните радиослужби. В резултат, бяха
координирани:
 131 радиочестотни назначения на чужди администрации със съответните им
технически параметри, съгласно Регионалното споразумение Женева –
1984 г.;
 4 радиочестотни зони назначения за изменение на цифровия план GE06D със
съответните технически параметри, съгласно Регионалното споразумение за
въвеждане на наземното цифрово радио- и телевизионно разпръскване в
честотни обхвати 174-230 MHz и 470-862 MHz (Женева – 2006 г.);
До Бюрото по радиокомуникации бяха изпратени искания за добавяне на:
 9 радиочестотни назначения на български УКВ радиостанции в План
Женева – 1984 г., които бяха вписани в Part А на план Женева-1984 г.;
 28 радиочестотни назначения на български УКВ радиостанции в План
Женева – 1984 г., които бяха вписани в Part В на план Женева-1984 г.;
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 6 T-DAB назначения, които бяха вписани в План GE06D съгласно
Регионалното споразумение за въвеждане на наземното цифрово радио- и
телевизионно разпръскване в честотни обхвати 174-230 MHz и 470-862 MHz
(Женева – 2006 г.).
В съответствие с процедурите на чл. 12 от Радиорегламента на ITU бяха
координирани 171 (80 за сезон А и 91 за сезон В) радиочестотни назначения за наземно
аналогово и цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на късите вълни.
Бяха обработени и анализирани радиочестотните назначения за спътникови мрежи
от двуседмичните циркуляри BRIFIC за радиослужби неподвижна – спътникова и
радиоразпръскване – спътниково. В резултат на извършените изследвания на
техническите параметри и последвалите изчисления беше проведена кореспонденция с
ITU и съответните администрации, подали заявките в двуседмичните циркуляри. С оглед
осигуряване на защита от радиосмущения на българските позиции на геостационарна
орбита и назначенията за неподвижна радиослужба, КРС изпрати възражения съгласно
процедурните правила на Радиорегламента до ITU и до администрациите, чиито
спътникови мрежи биха могли потенциално да ни засегнат, както следва:
Писмени възражения
 при координация на извънпланови спътникови системи и съществуващи
български наземни мрежи, съгласно чл. 21 от Радиорегламента – 10 възражения за
15 спътникови системи;
 при координация на спътникови мрежи от радиослужба неподвижна –
спътникова, излъчващи в посока Космос – Земя и потенциална възможност за смущаване
на фидерната линия на спътник от радиослужба радиоразпръскване – спътниково,
съгласно чл. 7 на Приложение 30А от Радиорегламента – 8 възражения за 11 спътникови
системи;
 координация между спътникова мрежа на планова позиция от радиослужба
радиоразпръскване – спътниково, и извънпланова спътникова мрежа, съгласно чл. 7 на
Приложение 30 от Радиорегламента – 9 възражения за 15 спътникови системи;
Възражения, подадени чрез специализирани програмни продукти на ITU
 координация на спътникова мрежа на извънпланова позиция от радиослужба
радиоразпръскване – спътниково и извънпланова спътникова мрежа, съгласно чл. 4 на
Приложение 30 от Радиорегламента – направени са 4 възражения срещу 4 спътникови
системи;
 координация на спътникова мрежа на извънпланова позиция от радиослужба
радиоразпръскване – спътниково и извънпланова спътникова мрежа, съгласно чл. 4 на
Приложение 30A от Радиорегламента – направени са 3 възражения срещу 3 спътникови
системи;
 координация на извънпланова спътникова станция, потенциално засягаща друга
извънпланова спътникова станция, съгласно чл. 9.7 и чл. 9.41 от Радиорегламента –
направени са възражения срещу 73 спътникови системи, като са изпратени и писмени
уведомления до съответните администрации;
 координация на спътникова станция от радиослужба радиоразпръскване –
спътниково и неподвижна радиослужба, когато и двете са на първична основа, съгласно
чл. 9.11 от Радиорегламента – направени са възражения срещу 5 спътникови системи;
 координация на спътникова станция на негеостационарна орбита и спътникова
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система на геостационарната орбита, съгласно чл. 9.12А от Радиорегламента – направени
са възражения срещу 27 спътникови системи;
 координация на излъчваща спътникова станция и приемаща станция от
неподвижна радиослужба, включена в таблицата на честотните назначения, съгласно
чл. 9.14 от Радиорегламента – направени са възражения срещу 21 спътникови системи;
 координация на излъчваща спътникова станция към станции от наземни
радиослужби, разположени на територията на Република България съгласно чл. 9.21/C от
Радиорегламента – направени са възражения срещу 10 спътникови системи.
Защитата на орбиталните ресурси на Република България за радиослужби
неподвижна – спътникова и радиоразпръскване – спътниково, от други спътникови
системи е важен фактор за безпроблемното реализиране и опериране на националните
системи и направената модификация от радиослужба радиоразпръскване – спътниково. В
допълнение – координацията дава възможност за безпроблемно функциониране на
радиослужби, работещи в обхвати на споделена първична основа.
Електромагнитна съвместимост
През годината бяха извършени изследвания за електромагнитна съвместимост на
79 български и 219 чуждестранни УКВ радиоразпръсквателни станции с
въздухоплавателните системи ILS, VOR и COM.
Поради установяване на вероятни радиосмущения при извършването на
изследвания за електромагнитна съвместимост с въздухоплавателните радиослужби бяха
подадени за измерване 13 радиочестотни назначения по „Методиката за измерване на
интермодулационни продукти от тип А1”, получавани при работа на близко разположени
УКВ-ЧМ радиопредавателни станции.
1.1.2. Номерационен ресурс
Към края на 2020 г. общият брой предприятия, които имат издадени разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на
обществени електронни съобщения е 27.
През годината е прекратено едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, по искане на „Телекабел“ АД. Удължен е срокът на
издадените разрешения за номера на две предприятия.
През 2020 г. са предоставени за ползване 1100 географски номера на едно
предприятие. Общият брой предоставени географски номера към края на годината са
8 856 800.
Поради оптимизация на мрежите и услугите на предприятията или прекратяване на
дейност през 2020 г. са освободени, както следва:









517 600 географски номера;
42 национални кода на точки за сигнализация;
2 международни кода на точки за сигнализация;
3 000 номера от обхват „90“;
100 номера от обхват „700“;
100 номера от обхват „800“;
1 номер за достъп до услугата „комутируем достъп до интернет“;
1 номер за достъп до справочни услуги.

Технологичното развитие в областта на електронните съобщения води до
намаляване интереса на потребителите към фиксираните телефонни услуги. Това се
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отразява и на необходимостта на предприятията от географски номера и обяснява малкия
брой предоставени и големия брой освободени географски номера през 2020 г.
С оглед осигуряване процеса на обслужване на пренесени номера, както и
осигуряване на защита на правото на крайните потребители да продължат използването на
пренесените си номера, между предприятия са прехвърлени 6600 географски номера.
Номерационният ресурс от обхват „430“ за достъп до услуги, при които се използва
комуникация Машина-Машина (М2М), е предоставен на три предприятия – „А1
България“ ЕАД, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) и „Теленор
България“ ЕАД.

Номера предоставени на
крайни потребители на М2М услуги
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А 1 БЪЛГАРИЯ
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номера от обхват "430"

Източник: КРС
Фиг. 39
През 2020 г. се отчита увеличаване на предоставените на крайни потребители
номера от обхват „430”. Продължава тенденцията за използване на по-голям брой номера
за М2М услуги от обхватите за достъп до мобилни мрежи. При БТК и Теленор се
забелязва увеличаване на предоставените на крайни потребители номера от обхват „430“ и
намаляване на номерата от обхвата за достъп до мобилни мрежи.
Преносимост на номерата
През 2020 г. се забелязва спад, спрямо 2019 г., на броя крайни потребители, които
са се възползвали от правото да запазят ползвания номер при промяна на предприятието,
предоставящо съответната услуга. Запазва се и тенденцията броят на пренесените номера
в мобилни мрежи да е по-голям от тези във фиксирани.
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Данни за пренесените номера през последните три години са представени на
следващата фигура:

ПРЕНОСИМОСТ НА НОМЕРАТА
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Източник: КРС
Фиг. 40
1.2. Регулиране и мониторинг на пазарите на електронни съобщения
Анализът на конкурентната среда на пазарите на електронни съобщителни мрежи и
услуги и предприемането на регулаторни мерки с цел осигуряването й, са сред основните
задачи в работата на КРС. Дейността на комисията през 2020 г. във връзка с изпълнението
на тези задачи бе насочена в следните направления:
Регулиране на пазарите на електронни съобщения
В изпълнение на целите на КРС за 2020 г. беше приключен четвърти кръг на анализ
и оценка на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение
на индивидуални обществени телефонни мрежи (пазар 1 от Препоръка 2014/710/EC на
ЕК) и на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни
мрежи (пазар 2 от Препоръка 2014/710/EC на ЕК). Чрез установения инструментариум
КРС отчете, че на двата пазара на едро няма възможност за стимулиране на ефективна
конкуренция, поради което определи пазарите за подлежащи на ex ante регулиране и
наложи специфични задължения на предприятията със значително въздействие. Съгласно
Решение № 265/23.07.2020 г. и Решение № 266/23.07.2020 г. на КРС до влизане в сила на
задължението за прилагане на единна максимална цена за терминиране на гласови
повиквания във фиксирани/мобилни мрежи, определена с делегирания акт на ЕК, приет на
основание чл. 75 (1) от Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2018 г. за установяване на ЕКЕС, задължените предприятия прилагат
разходоориентираните цени в съответствие с нивата за 2020 г. в Решение
№ 550/20.10.2016 г. на КРС, определени въз основа на разходи на ефективен оператор,
изчислени в съответствие с адаптирания чист BULRIC модел.
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На 18 декември 2020 г. в изпълнение на изискванията на Директива 2018/1972, ЕК
прие Делегиран регламент за определяне на единни максимални цени за терминиране на
гласови повиквания в мобилни и фиксирани мрежи в ЕС.
Във връзка с разработването на документа, ЕК създаде неформална експертна
група, състояща се от представители на НРО в областта на електронните съобщения в
държавите членки. Целта на работната група беше да консултира и предоставя експертиза
на ЕК и нейните служби във връзка с определени предложения и инициативи,
включително относно подготовката на делегирани регламенти, за да се гарантира, че
вижданията и нуждите на държавите членки са подходящо отразени при разработването
на документа. Работната група проведе две работни срещи на 10 февруари 2020 г. и
11 септември 2020 г., в които участие взеха и представители на КРС. На срещите бяха
проведени дискусии относно редица основни аспекти на проекта на Делегиран регламент.
Приетият Делегиран регламент предоставя определения на услугите за
терминиране на гласови повиквания в мобилни и фиксирани мрежи, при което
централният елемент на услугата за терминиране е повикваният номер. Регламентът се
отнася единствено до ценовите задължения и ще бъде приложим за всеки доставчик на
услуги за терминиране в мобилни и фиксирани мрежи в Съюза. Цените, определени в
него, се прилагат за повиквания, генерирани от номер на Съюза и терминирани към номер
на Съюза, т.е. номер включен в националните номерационни планове на съответните
държави – членки на ЕС.
Мониторинг на пазара на електронни съобщения
На основание чл. 40 от ЗЕС, както и чл. 15 от Методиката за условията и реда за
определяне, анализ и оценка на съответните пазари 75 (Методиката), КРС регулярно събира
информация от предприятията, осъществяващи електронни съобщения, въз основа на
набор от параметри, за които се събират данни чрез специално създадени за целта
въпросници. През 2020 г. стартира реалната експлоатация на електронната система за
онлайн въпросници на КРС. На основание измененията в Общите изисквания (изм. и доп.
ДВ. бр.111 от 31 Декември 2020 г.) на предприятията беше предоставена възможност да
попълнят и изпратят, в срок до 15 март 2021 г. (удължен впоследствие до 31 март 2021 г.)
чрез електронната система или в срок до 01 март 2021 г. чрез документния портал на КРС,
отчета за дейността си през 2020 г. В резултат, 95% от отговорилите предприятия (951 от
общо 1001) са предоставили информацията чрез електронната система.
Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на роуминг
услуги и международни повиквания и кратки текстови съобщения в рамките на
Европейското икономическо пространство.
През 2020 г. КРС продължи да осъществява постоянен мониторинг и контрол на
прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) № 531/201276, Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/228677 и Регламент (ЕС) 2015/212078. По-конкретно Комисията извърши
наблюдение и контрол на:

75

https://crc.bg/files/smp-metodika-2018_10.01.2019g.pdf (издадена от председателя на КРС, обн., ДВ, бр. 89
от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г.).
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Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в
обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, изменен с Регламент 2015/ 2120 от
25 ноември 2015 г. и Регламент (ЕС) 2017/920 от 17 май 2017 г.;
77
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 г. за определяне на подробни
правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на
устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се
подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка;
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 прилаганите политики за справедливо ползване на регулирани роуминг услуги;
 спазването на ограниченията на цените за роуминг услуги в рамките на
Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 съответствие на цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕИП
(повиквания и кратки текстови съобщения), прилагани от българските
доставчици, с европейското законодателство;
 спазване на изискванията за прозрачност и за предотвратяване на високи сметки;
 спазване на изискванията при предлагане и прилагане на алтернативни тарифи
за роуминг услуги и регулирани комуникации в рамите на ЕИП.
КРС участва активно и в работата на BEREC във връзка с подпомагането на ЕК по
извършване на преглед на текущата роуминг регулация и изготвянето на законодателни
предложения за промени.
Комисията регулярно извършва проверки във връзка с постъпили сигнали относно
ползването на мобилни услуги в роуминг.
Въз основа на горепосоченото се установи, че предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги чрез мобилни мрежи:


прилагат „роуминг както у дома“ (RLAH) и политика за справедливо ползване
(FUP) за абонаментните и предплатени планове с включен роуминг съобразно
изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286;



изпълняват разпоредбите за прозрачност, предотвратяване на несъзнателен
роуминг и „шок от сметката“ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 531/2012;



прилагат цени в съответствие с определените в Регламент (ЕС) № 531/2012
ценови тавани за регулираните роуминг услуги на едро;



прилагат успешно максималните цени на дребно за международни повиквания
и кратки текстови съобщения в рамките на ЕИП в съответствие с Регламент
(ЕС) 2015/2120.

1.3. Развитие и техническа поддръжка на Националната система за мониторинг на
радиочестотния спектър
През 2020 г. е осъществено разширяване на функционалните възможности на
Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди
(НСМ) чрез хардуерно обновление и на последната мобилна станция за радиомониторинг
(МС) от системата за мониторинг. Обновлението е осъществено чрез интегриране в
измервателната система на МС на съвременен широколентов мониторингов приемник от
най-висок клас.
Надградени са възможностите за откриване и локализиране на радиосмущения в
обхват до 32 GHz чрез доставка на 4 (четири) спектрални анализатора от най-висок клас и
на 2 (две) портативни мониторингови системи в обхват до 8 GHz.
Извършена е технологична оценка на НСМ за анализ и оценка на състоянието на
съществуващата система за радиомониторинг и начертаване на програма за
оптимизирането ѝ в следващите 5 години.
78

Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за
определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в
рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012.
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Продължава проучването на възможности за разширяване и осъвременяване на
НСМ в съответствие с развитието на съвременните технологии, използващи
радиочестотен спектър (РЧС).
По отношение на техническото и технологично осигуряване на дейностите по
контрол и мониторинг на електронните съобщителни мрежи, използващи РЧС, през
2020 г. са извършени дейности, свързани с техническа поддръжка на специализираното
технологично оборудване: стационарни, мобилни и транспортируеми станции за
радиомониторинг, преносима измервателна апаратура, включително и калибриране,
където същото е приложимо.
За осъществяване на контролните си функции в края на 2020 г. КРС разполага със
следните основни измервателни системи:


15 (петнадесет) стационарни станции за мониторинг на РЧС (1 обслужваема и
14 необслужваеми дистанционно-управляеми) в обхват от 20 до 3000 MHz;



7 (осем) мобилни станции за мониторинг на РЧС в обхват от 10 kHz/20 MHz до
3000 MHz;



2 (две) преносими системи за измерване на покритие и качество на
предоставяните услуги от GSM/UMTS мрежи;



2 (две) преносими системи за измерване на покритие и качество на
предоставяните услуги от GSM/UMTS/LTE мрежи;



7 (седем) преносими измервателни системи за измерване на покритие и
качество на DVB-T мрежи;



7 (седем) транспортируеми измервателни системи в обхват от 1 GHz до
26,5 GHz;



7 (седем) портативни измервателни системи в обхват от 9 kHz до 20 GHz;



7 (седем) преносими измервателни системи за измерване в обхват от 9 kHz до
3 GHz;



3 (три) портативни измервателни системи в обхват от 20 MHz до 31 GHz;



4 (четири) портативни мониторингови системи в обхват от 8 kHz до 8 GHz;



4 (четири) портативни измервателни системи - спектрални анализатора
обхват 680 МHz до 32 GHz.

в

По-нататъшното разширяване на функционалните и технологичните възможности
на НСМ е планирано в следните аспекти:
1. Осигуряване на възможност за ефективно и без радиосмущения използване на
радиочестотния спектър от законните ползватели, предотвратяване на незаконното
използване на спектъра и осъществяване на контрол относно качеството на
предоставяните на крайните потребители услуги.
2. Развитие на НСМ чрез изграждане на нови
стационарни станции за
радиомониторинг от компактен тип с цел осигуряване на по-голямо териториално
покритие, в т.ч. и на по-високи честотни диапазони.
3. Осигуряване на системи за измерване покритието и качеството на мобилни
мрежи във връзка с използването на нови честотни ленти и въвеждането на нови
технологии на територията на цялата страна.
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4. Осигуряване на възможност за осъществяване на контрол на качеството на
предоставяните услуги чрез наземно цифрово радиоразпръскване, както и
предотвратяване на незаконното разпространение на цифрови радио- и телевизионни
програми.
Изграждането на модерна и ефективна система за мониторинг на РЧС изисква
инвестиране на сериозни финансови средства за развитието и поддръжката ѝ.
Осигурените през 2020 г. финансови средства позволиха да се завърши
започналото през 2019 г. обновяване на мобилните станции от НСМ, а чрез доставката на
преносими измервателни и мониторингови системи - да се разшири контролирания
честотен диапазон на РЧС за граждански нужди.
В периода 2021 - 2025 г., при осигуряване на необходимото финансиране и
реализиране на разработената програма, ще се осигури възможност за по-нататъшното
развитие и модернизиране на НСМ и по-ефективен контрол и мониторинг на
радиочестотния спектър за граждански нужди от страна на Комисията.
1.4. Международна дейност на КРС през 2020 г.
През 2020 г. КРС продължи да поддържа ефективно и ползотворно
международно сътрудничество, както и активно да участва в дейността на
специализираните организации в областта на електронните съобщения и пощенските
услуги на световно, европейско и регионално ниво. Това допринесе за прилагането на
добрите регулаторни практики, обмяна на опит, както и за развитието и по-доброто
функциониране на вътрешния пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги.
Поради световната здравна криза с COVID-19 някои от предвидените за годината
големи международни прояви, като напр. Световния мобилен конгрес (GSMA), редовния
Конгрес на Всемирния пощенския съюз (UPU79), изложението ITU Digital World и
Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA80) бяха отменени
изцяло или провеждането им се отложи за 2021 г. или съответно за 2022 г.
Всички останали по-значими прояви, в които КРС взе участие, се проведоха във
виртуален формат през различни платформи: Cisco Webex, Zoom, Microsoft Teams и др.
Участие в работата на европейски структури
През 2020 г. КРС продължи да си сътрудничи пряко с европейските структури и
Постоянното представителство на Република България в Брюксел, с цел защита на
интересите на страната чрез последователна и съгласувана национална позиция по
отношение на законодателството на ЕС.
През 2020 г. Комисията взе активно участие както на ръководно, така и на
експертно ниво в работата на Групата на независимите регулатори (IRG81) и BEREC,
допринасяйки за развитието на общи регулаторни практики. По време на проведените
през годината четири генерални асамблеи на IRG и пленарни заседания на BEREC, както
и срещи на Контактната мрежа, са обсъдени и приети редица документи в изпълнение на
Работната програма на BEREC за 2020 г., които намират пряко отражение в работата на
КРС, по-важните от които са:


Насоки на BEREC за подпомагане на НРО при последователното прилагане на
географски проучвания за разгръщането на мрежите съгласно член 22 от ЕКЕС;
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Насоки на BEREC относно общите подходи за определяне на крайната точка на
мрежата при различни мрежови топологии съгласно член 61, параграф 7 от
ЕКЕС;



Насоки на BEREC относно мрежи с много голям капацитет съгласно член 82 от
ЕКЕС;



Насоки на BEREC за насърчаване на последователното прилагане от НРО на
условията и критериите за оценка на съвместните инвестиции в нови елементи
на мрежи с много голям капацитет съгласно член 76, параграф 4 от ЕКЕС;



Насоки на BEREC относно критериите за последователно прилагане на
член 61, параграф 3 от ЕКЕС относно налагането на задължения за достъп след
първата концентраторна или разпределителна точка в мрежата за достъп;



Насоки на BEREC относно общите критерии за оценка на способността на
предприятия, различни от доставчици на електронни съобщителни мрежи или
услуги, да управляват номерационни ресурси съгласно член 93 параграф 2 от
ЕКЕС;



Насоки на BEREC, подробно описващи параметрите за качество на услугата на
услугите за достъп до интернет и публично достъпните междуличностни
съобщителни услуги и публикуването на информация съгласно член 104,
параграф 2 от ЕКЕС;



Насоки на BEREC за начина на оценяване на ефективността на системите за
предупреждение на населението, предавани по различни начини съгласно
член 110, параграф 2 от ЕКЕС;



Актуализация на насоките на BEREC относно прилагането на Регламента за
отворен интернет (Регламент (ЕС) 2015/2120);



Актуализация на насоките на BEREC за регулирани комуникации в рамките на
ЕС;



Ръководство и радар на BEREC за 5G;



Доклад на BEREC относно прилагането на стратегически мерки 5 и 6 на
Инструментариума за киберсигурност на 5G в ЕС (Диверсификация на
доставчиците и укрепване на националната устойчивост);



Принос на BEREC във връзка с общественото обсъждане на предложението за
препоръката за процедурите на вътрешния пазар в съответствие с ЕКЕС;



Принос на BEREC за прегледа на препоръките на ЕК за достъп;



Отговор на BEREC във връзка с целенасочена обществена консултация на ЕК за
оценка на правилата за държавна помощ за разгръщане на широколентови
мрежи.

В допълнение към горепосочените срещи беше проведено и извънредно виртуално
пленарно заседание на Съвета на регулаторите на BEREC, в рамките на което се обсъди
проект на принос на BEREC във връзка със стартираните обществени консултации на EK
относно Законодателния акт за цифрови услуги.
През 2020 г. беше проведен също така Форум на заинтересованите страни на
BEREC, в който КРС беше представена на ниво членове на КРС. Събитието предостави
възможност на всички заинтересовани страни да обменят идеи относно работата и
плановете на BEREC, както и да се обсъдят теми, от значение за телекомуникационния
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пазар. Основният фокус на форума беше върху регулирането на цифровите платформи. В
рамките на проведената дискусия със заинтересованите страни са обсъдени въпроси
относно обхвата на регулацията, обвързващите критерии за определяне на цифровите
платформи, предмет на регулиране, създаването на механизъм за прилагане на мерки на
ниво ЕС с оглед осигуряване на съгласуваност и хармонизирани условия на вътрешния
цифров пазар, структурата и новите регулаторни правомощия на компетентните органи,
както и ролята на BEREC и НРО в този процес.
През отчетния период Комисията участва активно и в работата на ERGP.
Участията на КРС в двете пленарни заседания и срещите на Контактната мрежа на
Групата дадоха възможност за формиране на позиции на КРС относно необходимостта от
формиране на нова регулаторна рамка в пощенския сектор. КРС заедно с останалите
членове на Групата участва активно във формирането на приоритетите за дейността на
ERGP през 2021 г. и в анализа на последиците от пандемията COVID-19 върху пощенския
сектор. През изминалата година от ERGP бяха приети следните по-важни документи:


Работна програма за дейността на ERGP за 2021 г.;



Доклад на ERGP относно проучване на възможните определения в пощенския
сектор;



Становище на ERGP във връзка с общественото обсъждане на оценката на
Директивата за пощенски услуги;



Становище на ERGP във връзка със стартиралата процедура за обществено
обсъждане на Акта за цифровите услуги (DSA) на ЕК;



Доклад на ERGP относно последиците от COVID-19 върху пощенския сектор;



Доклад относно качеството на услугите, защита на потребителите и
обработване на рекламациите за 2019 г.;



Доклад на ERGP за основните показатели за наблюдение на европейския
пощенски пазар;



Доклад на ERGP относно ключови въпроси, свързани с потребителите;



Доклад на ERGP относно прилагане на Регламента на Европейския парламент и
на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (ЕС);



Доклад на ERGP относно пригодност на регулаторните инструменти за
стимулиране на конкуренцията;



Доклад на ERGP относно моделите за взаимно свързване и достъпа до
международните пощенски мрежи.

С активното си участие в работата на BEREC и ERGP КРС допринесе за
изготвянето и приемането на редица документи в изпълнение на ЕКЕС, както и на
становищата на двете групи относно приетите от ЕК законопроекти на Акта за цифрови
услуги (DSA) и Акта за цифрови пазари (DMA).
Комуникация с ЕК
През ноември 2020 г. беше проведена редовната годишна мисия на представители
на Генералната дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на ЕК, с цел
оценка развитието на пазара на електронни съобщения в Република България във връзка с
подготовката на редовния годишен доклад на ЕК в тази област.
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Участие в дейността на специализираните международни организации
През 2020 г. КРС взе участие и във форуми, организирани от Международния съюз
по далекосъобщения (ITU), Европейската конференция на пощенските и
далекосъобщителните администрации (СЕРТ82), Европейския институт за стандарти в
далекосъобщенията (ETSI), Мрежата на регулаторите в областта на електронните
съобщения (FRATEL83) от държавите-членки на Международната организация на
франкофонията, и др.
КРС беше представена на ръководно ниво в Световния симпозиум на регулаторите
(GSR84) на тема „Регулаторно колело на промяната: Регулиране за цифрова
трансформация”. GSR-20 отбеляза своето 20-то издание, а световната общност на
регулаторните органи в областта на ИКТ отпразнува 20 години на развитие на
регулаторните рамки. Юбилейното събитие беше посветено на предоставянето на
конкретни насоки за постигане на значима свързаност в цифровата трансформация. В
допълнение към панелите на високо ниво по актуални, съвременни въпроси на политиката
и регулирането, GSR-20 включваше интерактивни сесии и обучения, в които участваха
регулатори и политикоопределящи органи от цял свят, като по този начин се превърна в
глобална платформа за дискусии. Събитието предостави възможност на членовете на ITU
да споделят опит и знания, да си сътрудничат и да определят развиващи се регулаторни
инструменти и подходи за осигуряване на достъпна в ценово отношение, безопасна,
защитена и надеждна свързаност, а също така и онлайн достъп и използване за хората по
целия свят. По време на събитието бяха приети също така Насоки за най-добри практики
на тема „Златният стандарт за цифрово регулиране“, в които КРС предостави и своя
принос относно вектори на регулаторните действия: всеобхватност, гъвкавост и
устойчивост.
Представители на Комисията участваха и в заключителната седмица на виртуалния
Форум на Световната среща на върха по въпросите на информационното общество (WSIS
Forum 2020), който отбеляза 15 години от създаването си. Темата на събитието беше
„Насърчаване на цифровата трансформация и световното партньорство: Линии за
действие на WSIS за постигане на целите за устойчиво развитие (SDGs)“. В програмата
бяха включени политически изявления, интерактивни диалози на високо ниво, церемония
за връчване на наградите на WSIS, министерска кръгла маса и поредица от срещи за
съдействие на Насоките за действие на WSIS. На събитието присъстваха високопоставени
длъжностни лица, учени, експерти в областта на ИКТ, лидери на младежта, бизнеса и
гражданското общество. По време на събитието беше обсъдена ролята на ИКТ като
средство за постигане на SDGs на Обединените нации, при надлежно отчитане на
глобалния механизъм за проследяване и прилагане на Дневния ред за устойчиво развитие
2030. През последните 15 години Форумът на WSIS се оказа ефективна глобална
платформа с участието на множество заинтересовани страни, която е отворена и
приобщаваща за всички с цел обмяна на знания и информация, подобряване на мрежата за
сътрудничество и споделяне на най-добри практики в сектора на ИКТ.
КРС участва също така в кръглата маса, организирана от BEREC и Световната
асоциация на мобилната индустрия GSMA. В срещата участваха членовете на BEREC и
представители на ръководно ниво от европейските далекосъобщителни оператори. Бяха
обсъдени теми, свързани с ролята на телекомите при възстановяването от COVID-19
кризата, подходите за разработването на нов Закон за цифровите услуги и нови
конкурентни инструменти за цифрови платформи за справяне с проблеми, свързани с
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натоварването. Освен това бяха разгледани и различни подходи относно
предизвикателствата, свързани с цената на разполагането на мрежите от пето поколение
(5G) и подобряване на съществуващите процедури.
В рамките на ITU Virtual Digital World 2020, организиран съвместно от ITU и
Министерството на информацията и съобщенията на Виетнам, беше проведена виртуална
Министерска кръгла маса на тема „Ролята на цифровите технологии по време и след
пандемията от COVID-19”. Към събитието се присъединиха министри и зам.-министри,
ръководители на регулаторни органи и лидери на телекомуникационни и IT компании от
частния сектор, както и представители на КРС. В рамките на три панела бяха разгледани
въпроси относно значението на свързаността в светлината на глобалната пандемия от
COVID-19 и бъдещата роля на цифровите технологии в националните цифрови стратегии.
КРС взе участие и в 75-та и 76-та Генерална асамблея (ГА) на ETSI, разглеждащи
основни въпроси, отнасящи се до дейността, стратегията на института и неговото
финансиране. Поради пандемията от COVID-19, 75-та ГА не се проведе физически. Част от
решенията, за които беше възможно, се взеха по кореспондентски път. Впоследствие бяха
променени процедурните правила, като в основния документ на института (ETSI
Directives) бяха включени и одобрени текстове, позволяващи провеждането на ГА по
електронен път. На 76-та ГА беше избран нов Борд. Разгледани и одобрени бяха Годишен
доклад на генералния директор за 2020 г., съдържащ отчет за развитието на института,
членство и проведени срещи, преглед на постиженията и работата на техническите
комитети, развитието на проектите и връзките с ЕК и партньорски организации, сключени
нови меморандуми за сътрудничество и др. Приет беше План за действие на
администрацията и доклад за финансовото състояние на института.
КРС участва и в две срещи на Националните стандартизационни организации за
ETSI, където се предостави информация и бяха разгледаха теми от взаимен интерес. Сред
разглежданите теми беше въвеждане на ускорена процедура за одобряване на проекти на
европейски стандарти (ENs) в рамките на 60 дни вместо 90 дни за стандартна процедура.
Комисията беше представена и в 18-то Годишно заседание на Мрежата на НРО в
областта на електронните съобщения (FRATEL) от държавите-членки на Международната
организация по Франкофонията през м. декември. Темата на заседанието беше
„Инвестиции, технологични иновации, конкуренция: какви са новите предизвикателства
пред тарифното регулиране?“. В тази връзка, събитието беше посветено на тарифните
разпоредби за насърчаване на модернизацията на мрежите и тарифното регулиране на
пазарите на едро в полза на облекчаване на регулирането на дребно. На заседанието бяха
представени и резултатите от изследването на приложимостта на инструмента за
представяне на мобилното покритие и качеството на услугата, предназначен за членовете
на FRATEL.
Членове на КРС взеха участие и във втората виртуална Кръгла маса на ръководно
ниво през м. декември 2020 г., организирана съвместно от Световната банка (WB85), ITU,
GSMA и Световният икономически форум (WEF86). Срещата се фокусира върху „Ролята
на цифровите технологии по време на кризата от COVID-19: От спешно реагиране при
извънредни ситуации до устойчивото възстановяване“. В събитието участваха министри на
финансите и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), ръководители на
регулаторни органи и главни изпълнителни директори на ИКТ индустрията. По време на
кръглата маса се обсъдиха най-добрите практики и мерки, предприети в отговор на
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пандемията от COVID-19, както и приоритетите, насочени към бъдещето, за да се ускори
устойчивото възстановяване.
Експерти от КРС участваха в 52-то, 53-то и 54-то пленарни заседания на ECC към
CEPT, свързани с управлението на радиочестотния спектър, номерата и мрежите. На
заседанията бяха взети решения и приети доклади, свързани с въвеждането на
5G технологията, мобилни/фиксирани комуникационни мрежи (MFCN) в обхват 26 GHz,
хармонизирани
технически
условия
за
бъдещата
железопътна
мобилна
радиокомуникационна система (FRMCS), железопътните мобилни системи (RMR),
безжичните системи за достъп като локални радиомрежи (WAS/RLAN) в 6 GHz, мрежи за
производство на програми и провеждане на специални събития (PMSE) и Европейската
таблица за разпределение на честотите. Приети бяха решения относно хармонизираното
използване на земни станции, работещи с геостационарни и негеостационарни спътникови
мрежи, работещи в честотни ленти под 1 GHz (S-PCS<1GHz) и интелигентни транспортни
системи (ITS). Приет беше и новият стратегически план на ECC за периода 2020 - 2025 г.
Приетите решения предстоят да бъдат имплементирани, съобразно националните ни
интереси и особености през 2021 г.
Експерти участваха също така в 20-то и следиха по документи 21-то заседание на
работната група „Номера и мрежи” към ЕСС (CEPT/ECC/WG NaN 87). Работата на
работната група WG NaN и проектните екипи е свързана с управлението на номерационни
ресурси и взаимното свързване и достъп. Работната група обединява експерти в тези
области и дава възможност за обмяна на специфичен опит, изясняване на възникнали
въпроси и решаване на конкретни проблеми. Основните акценти на работата през 2020 г.
бяха свързани с темите: номерационни ресурси – вторично предоставяне, преносимост на
номерата, използване на национални номерационни ресурси на територията на други
държави и др.; спешни комуникации – локализация на викащия и eCall; методи за
измерване и оценка на резултатите от измерването на качеството на услугата мобилен
достъп до интернет; участие на членове на работната група в работата на други
организации - ITU-T, ETSI, експертни работни групи на ВЕRЕС и др.
Представители на КРС взеха участие и в заседанията на работната група по
управление на радиочестотния спектър (WGFM88), които се проведоха през месеците
февруари, юни и октомври. На заседанията се разгледаха и одобриха решения и доклади,
свързани с хармонизираното ползване на радиочестотен спектър и се обсъдиха
регулаторни въпроси, отнасящи се до различни видове технологии. Основните теми бяха
свързани с определяне условията за хармонизирано използване на спектър от
интелигентни транспортни системи, локални радиомрежи, земни станции на мобилни
платформи, спътникови и железопътни комуникации, устройства с малък обсег на
действие.
Участието в работата на ECC и нейните групи подпомага КРС при изпълнение на
дейностите, свързани с управлението на орбиталните ресурси, радиочестотния спектър,
номерационните ресурси за eCall, вторичното предоставяне на номера и спешните
повиквания. Това от своя страна осигурява провеждането на национални политики за
осъществяване на електронни съобщения, които са в съответствие с европейските и
световни тенденции.
През 2020 г. започна подготовката за Световната конференция по радиосъобщения
(WRC-23) на ITU с участието на експерти от КРС. На проведените виртуални срещи на
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Групата за подготовка за Световните конференции по радиосъобщения (CPG89) беше
одобрена организационната й структура, бяха създадени четири проектни екипа за
разглеждане точките от дневния ред на конференцията, беше разгледана предоставената
информация за дейностите по отношение на WRC-23 в регионалните организации, както и
предварителните позиции на други международни организации. Работата на CPG ще
приключи непосредствено преди WRC-23. С участието си в тази група, КРС е започнала
своята подготовка за WRC-23, което ще допринесе за ефективното участие на нейни
представители в конференцията, както и за изпълнение на насоките на развитието на
радиосъобщенията и управлението на радиочестотния спектър в световен мащаб.
През 2020 г. КРС взе активно участие в различни международни прояви на
ръководно и експертно ниво с оглед постигането на стратегическите си цели в национален
и международен мащаб. Прилагането на добрите регулаторни практики, обмяната на опит
за развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар за електронни
съобщителни мрежи и услуги, ще продължи да бъде стратегическо поле за развитие на
международното сътрудничество на база многостранен диалог и задълбочено двустранно
партньорство с други НРО.
1.5. Информационни технологии за 2020 г.
Осигуряването на подходящо информационно обслужване на КРС и поддръжката
на предлаганите електронни административни услуги е от съществено значение за
ефективното изпълнение на функциите й по регулиране и контрол. Комисията си поставя
следните приоритети за развитието на информационното обслужване:


Поддръжка на съществуващите електронни услуги, ориентирани към бизнеса и
гражданите, и развитие и поддръжка на вътрешните електронни услуги;



Разширяване на технологичните възможности за прилагане на оперативно
съвместими отворени стандарти и иновации при развитието на използваните и
внедряването на нови информационни системи;



Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за
ефективно и в същото време прозрачно функциониране на администрацията на
КРС.

През 2020 г. КРС изпълни проекти, свързани с подобряване на информационнокомуникационната среда:
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В реална експлоатация влезе информационна система на КРС за on-line попълване
и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на
пощенски услуги;



Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система
„Лицензиране и регистри“, подпомагаща управлението на информационните
процеси по поддържането на публичните регистри на Комисията и осигуряването
на публичен достъп чрез интернет, в съответствие с изискванията по ЗЕС, Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона
за пощенските услуги (ЗПУ);



Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на клъстерна сървърна система и
осигуряване на необходимите лицензи за нея;



Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър;

Conference Praparatory Group
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Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle;



Доставка на комуникационна и компютърна техника.

Проект № BG05SFOP001-1.010-0001
През 2020 г., в изпълнение на мярка 74 „Изграждане и развитие на
информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на
регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване“ от
актуализираната Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на
електронното управление в Република България 2019 - 2023 г., КРС изготви проектно
предложение за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Добро управление“ (ОПДУ) по процедура BG05SFOP001-1.010. В резултат от
одобрения оценителен доклад по процедурата от ръководителя на Управляващия орган на
ОПДУ на 08.06.2020 г. беше сключен Административен договор № BG05SFOP001-1.0100001-С01 за изпълнението на проект № BG05SFOP001-1.010-0001 „Изграждане и развитие
на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по
регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“.
Срокът за изпълнение на проекта е от 01.10.2019 г. до 31.12.2021 г.
Основните дейности по проекта са:


Дейност 1: Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на
параметрите за качество на услугата за достъп до интернет (Дейност 1).



Дейност 2: Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на
КРС в съответствие с принципите на електронното управление (Дейност 2).



Дейност 3: Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни
съобщителни услуги (Дейност 3).



Дейност 4: Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на
несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Р България, чрез
разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и
събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран
несъзнателен роуминг (Дейност 4).

В изпълнение на Административен договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01 бяха
проведени четири обществени поръчки и бяха сключени договори с изпълнителите за
всяка от четирите дейности. Встъпителното информационно събитие беше проведено
онлайн на 20.10.2020 г.
Към 31.12.2020 г. са приключени следните етапи на изпълнение на всяка от
дейностите:


за Дейност 1 – Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“;



за Дейност 2 – Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“;



за Дейност 3 – Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“;



за Дейност 4 – Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“ и Етап 2
„Изготвяне на системен проект и прототип“.

Информация
за
проекта
https://crc.bg/bg/rubriki/611/opdu.

е

публикувана

на

сайта

на

КРС:
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КРС планира да изпълни проекти, свързани с електронното управление:



„Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система,
обезпечаваща предоставянето на индивидуални права за ползване на
радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим“;
Разработване, внедряване и поддръжка на информационна система,
обезпечаваща дейностите по регистрация на приемно-предавателните станции
на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни
услуги, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и точките за безжичен достъп
с малък обхват.

1.6. Административен капацитет на КРС
Една от основните цели на КРС е свързана със създаването на устойчива система за
развитие на човешките ресурси, която да гарантира постигане на реални и трайни
резултати в дейността.
С изменение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на
съобщенията и на нейната администрация, считано от 28.01.2020 г. беше оптимизирана
организационната структура на КРС и през 2020 г. Комисията изпълнява своята дейност
при следното разпределение на заетите служители:


Комисия

5



Звено за вътрешен одит и длъжности на пряко подчинение

4



Инспекторат

2



Дирекция „Финансови и административни дейности”

47



Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията”

64



Дирекция „Правна”

18



Дирекция „Управление на ограничен ресурс”

31



Дирекция „Регулиране”

31
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Източник: КРС
Фиг. 41
Общата численост на персонала на КРС е 255 щатни бройки.
От общата численост на работещите в КРС, 192 служители са с висше образование,
като образоателноквалификационна степен „магистър“ притежават 163 служители
(фиг. 42).

Източник: КРС
Фиг. 42
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Служителите в администрацията на КРС притежават образование в следните
области – технически науки; правни науки; стопански науки; хуманитарни науки и други.
С най-голям дял са техническите, следвани от стопанските науки, което е в съответствие
със спецификата на дейността на Комисията.
Служителите в администрацията на Комисията се назначават и освобождават
съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител (ЗДСл), Наредбата за
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и утвърдени
вътрешни правила.
През 2020 г. са организирани и проведени общо 10 (десет) конкурса и процедури
по подбор в КРС, в резултат на които до края на годината са назначени 13 (тринадесет)
нови служители. Приетите от други администрации служители при условията на чл. 81а
от ЗДСл, са 2 (двама). Прекратени правоотношения на различни правни основания за
същия период - 16.
Възнагражденията на служителите се определят съгласно разпоредбите на ЗДСл,
Кодекса на труда и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
През 2020 г., с цел подобряване на административния капацитет на служителите от
администрацията на КРС и поддържане на актуални и нови знания, са организирани
участия в специализирани обучения и семинари по области и брой, както следва:


Управление на администрацията

62



Правни аспекти на административната дейност

80



Управление на човешките ресурси

1



Финансово и стопанско управление

6



Информационни системи и дигитални умения
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Комуникация и работа в екип

12



Специализирани обучения

12

Получените по време на обученията нови знания се обменят, както в работна среда,
така и с материали в споделена папка с цел да се прилагат от всички експерти.

94

Източник: КРС
Фиг. 43
Съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация, една от основните цели на оценяването е:
„определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите
компетентности“.
В тази връзка, за получаване на обратна информация от участниците за степента на
удовлетвореност и практическата полезност от обученията, в края на 2020 год. беше
изготвена и изпратена до всички служители анкета. В нея анкетираните отразиха
впечатленията си от преминатите обучения от началото на годината и какви други
обучения, според тях биха им помогнали за повишаване на квалификацията и подобряване
на изпълнението на длъжността.
За улеснение при попълване и с цел оптимизиране на процеса по обработване на
данните, анкетата беше подготвена в електронен вид.
Получените резултати бяха систематизирани и въз основа на тях беше изготвен
анализ за потребностите и планирането на участие в нови обучения, съобразно
спецификата и възможностите.
Осигуряването на зравословни и безопасни условия на труд е част от процеса за
подобряване на условията на работа в КРС. Поради това през цялата година
ръководството на Комисията полагаше необходимите усилия насочени към непрекъснато
подобряване организацията и управлението на дейността за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд. В тази връзка беше извършено измерване на степента на
осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност на работните места в КРС.
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Проведе се обучение по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
на ръководния персонал от КРС, съгласно сключения договор за обслужване от служба по
трудова медицина.
Съгласно направена Оценка на риска на работните места, бяха осигурени лични
предпазни средства за служители от Главна дирекция „Мониторинг и контрол на
съобщенията“.
Бяха предприети различни мерки в организацията на работа с цел намаляване на
риска от короновирусната инфекция, осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труд и безпроблемно функциониране на администрацията на КРС. Беше проведен и
извънреден инструктаж на служителите на КРС за ограничаването на разпространението
на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза.
2. Други по-важни дейности
2.1. Стандартизация
В съответствие с чл. 30 от ЗЕС, през 2020 г. КРС е изпълнявала задълженията си на
Национална организация по стандартизация (НСО) пред ETSI, като е извършила дейности,
свързани с:




осигуряване на достъп, чрез интернет страницата на КРС, на всички
заинтересовани страни в Р България за предоставяне на становища и коментари
по проектите на европейски стандарти на ETSI;
участие в откритите процедури за обществено обсъждане и одобрение на
проектите на европейски стандарти на ETSI;
въвеждане на одобрените и публикувани европейски стандарти като национални
и предоставяне на информация на ETSI за тяхното транспониране.

КРС работи съвместно с Българския институт за стандартизация (БИС) за въвеждане
на ETSI стандартите като български. През изминалата година, 66 стандарта са въведени с
признаване и нотифицирани пред ETSI.
Също така КРС участва със свои представители в работата на техническите
комитети (ТК) по стандартизация на БИС (ТК 47, ТК 57, ТК 75, ТК 80), имащи отношение
към електронните съобщения.
2.2. Изпълнение на задължения във връзка с Глава Петнадесета на ЗЕС
През 2020 г. в КРС са постъпили три уведомления за възникнали инциденти,
отговарящи на критериите за инцидент със значително въздействие, определени в
„Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения”. Единият
инцидент е свързан с технически проблем във фиксирана мрежа за достъп до интернет, а
другите са свързани с отпадане на захранването на базови станции вследствие на влошена
метеорологична обстановка в страната. Нито един от инцидентите не е възникнал по
време на извънредното положение в страната. В изпълнение на задължението си по
чл. 243б, ал. 5, КРС изпрати гореизложената информация до ЕК и до Агенцията на
Европейския съюз за киберсигурност (ENISA90).
С Решение № 425 от 17.12.2020 г., КРС създаде консултативни съвети по въпросите
на сигурността на обществените мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и
мобилни услуги и по въпросите на сигурността на обществените фиксирани електронни
съобщителни мрежи и фиксирани услуги. Чрез работата на консултативните съвети се
90
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очаква постигане на общи позиции на заинтересованите предприятия относно
минималните изисквания към мерките за сигурност на обществените съобщителни мрежи
и услуги. Дейността на консултативните съвети ще се осъществява през 2021 г.
2.3. Електронни удостоверителни услуги
В изпълнение на правомощията си по ЗЕДЕУУ, през 2020 г. КРС потвърди
квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги „Информационно
обслужване“ АД и „Система за електронни плащания България/СЕП България“ АД и на
предоставяните от тях удостоверителни услуги.
КРС поддържа актуален националния доверителен списък, който съдържа
информация за квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги и за услугите
предоставяни от тях. Вписани са две нови удостоверителни услуги на доставчика
„Евротръст Технолъджис“ АД.
През 2020 г. общият брой на издадените квалифицирани удостоверения за
електронен подпис е над 566 000, а за електронен печат над 160. Издадените
квалифицирани електронни времеви печати са над 28 134 000, а квалифицираните
удостоверения за автентичност на уебсайт – над 250. Издадените електронни
доказателства за квалифицирано валидиране на квалифициран електронен подпис са
повече от 482 000.
2.4. Контрол на съобщенията
КРС осъществява ефективен контрол относно спазването на изискванията на ЗЕС и
подзаконовите нормативни актове в областта на електронните съобщения на територията
на цялата страна. За целта има изградена териториална структура – централно звено в
гр. София и пет териториални звена в градовете: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново
и Враца. За поредна година КРС отдели традиционно основно място на защитата на
интересите на крайните потребители при съблюдаване на принципите на
законоустановеност, равнопоставеност и прозрачност.
2.4.1. Мониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди
КРС осъществява основните си дейности по мониторинг и контрол на РЧС за
граждански нужди чрез изградената НСМ. На територията на цялата страна, с помощта на
стационарни и мобилни станции за радиомониторинг се осъществява периодичен
превантивен контрол на състоянието на РЧС за граждански нужди. Целта е да се осигурят
подходящи и без радиосмущения условия за осъществяване на електронни съобщения на
законните ползватели на спектъра и да се гарантира определено качество на
предоставяните чрез тях услуги на крайните потребители.
Необходимостта от достатъчен свободен спектър все повече се задълбочава с
навлизането на нови технологии и постоянното усъвършенстване на електронните
съобщения, което е от съществено значение и за развитието на конкуренцията в сектора.
С увеличаване броя на потребителите на услуги, предоставяни чрез използване на
РЧС, все повече нараства и съществената роля на мониторинга и контрола на РЧС по
отношение на неговото ефективното управление.
Осигуряване на нормална работа при непрекъснато нарастващата натовареност на
спектъра изисква осъществяване на постоянен мониторинг и контрол с цел своевременно
локализиране и елиминиране на източници на радиосмущения и идентифициране на
незаконни радиоизлъчващи средства.
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Основни дейности в областта на мониторинга и контрола на РЧС през 2020 г. са:
2.4.1.1. Защита на интересите на крайните потребители – създаване на условия за
нормална работа на законните ползватели на радиочестотния спектър за граждански
нужди; гарантиране на определено качество на предоставяните услуги на крайните
потребители; предотвратяване възникването на незаконни излъчвания чрез осъществяване
на превантивен и последващ мониторинг и контрол.
В резултат от провеждания регулярен планов мониторинг, през 2020 г. по
електронен път на предприятията са предоставени резултати за 13686 измервания на
основните технически параметри на радиопредавателни станции на територията на
страната. И през 2020 г. продължи тенденцията на поддържане в норми на параметрите на
излъчваните
радиосигнали
и
намаляване
на
генерираните
странични
и
интермодулационни излъчвания, включително и в обхвата на въздушна радиослужба.
2.4.1.2. Контрол относно спазване правилата при използването на радиочестотните
ленти за граждански нужди
Осъществяван е ежедневен планов мониторинг чрез стационарните (обслужваеми и
необслужваеми) станции за радиомониторинг от НСМ в честотен обхват 20 ÷ 3000 MHz
на територията на обслужваните зони, а чрез мобилните станции за радиомониторинг –
периодичен контрол и мониторинг на територията на цялата страна.
2.4.1.3. Мониторинг и контрол за съответствие на изградените предавателни
станции за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали и наземно цифрово
телевизионно разпръскване с одобрените технически параметри






изпълнение на решения на КРС - извършени са измервания на основни
технически параметри на 35 предавателни станции за оценката на
съответствието им с одобрените технически параметри; при около 1/3 (11 бр.)
от проведените проверки е констатирано, че предавателните станции не
съответстват на одобрените с решенията на КРС технически параметри, като за
9 от констатираните несъответствия са дадени предписания за привеждане в
съответствие;
спазване условията на издадените разршения - извършени са 22 проверки, като
при около 1/3 (7 бр.) от проверките е констатирано, че не са спазени условията
на издадените разрешения и са предприети необходимите действия за
отстраняването им;
изпълнение на дадените предписания – извършени са 9 проверки, като при 8 от
проверките е констатирано, че предписанията са изпълнени, а за неизпълнение
на едно от предписанията са предприети адмионистративнонаказателни мерки.

2.4.1.4. Мониторинг за оценка на електромагнитната обстановка


УКВ честотните обхвати за радио- и телевизионно разпръскване за оценка на
електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания

И през 2020 г. специално внимание е отделено на мониторинга в УКВ честотните
обхвати за радио- и телевизионно разпръскване за оценка на електромагнитната
обстановка и трансграничните прониквания от съседни на България страни. Всички данни
от измерванията се анализират за спазване на защитното отношение между
напрегнатостите на електромагнитните полета (ЕМП) на излъчващите предавателни
станции (съгласно Rec. ITU-R BS. 412 и ITU-R BT.1368). През 2020 г. са обобщени и
анализирани измервания на територията на 28 населени места за оценка на
електромагнитната обстановка и регистриране на трансграничните прониквания от
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териториите на Република Турция, Република Сърбия, Румъния, Украйна, Русия,
Република Северна Македония и Република Гърция. Резултатите са обективирани в
съставените 353 измерителни протоколи. През летните месеци, когато проникването на
трансгранични излъчвания по Българското Черноморие се засилва в резултат на влияние
на околната температура, температурата на морската вода и състоянието на морето, се
следи особено внимателно електромагнитната обстановка и трансграничните
прониквания.
Освен в пограничните райони, през 2020 г. са проведени и измервания в
51 населени места от вътрешността на страната, обективирани в 512 измерителни
протоколи, за оценка на електромагнитната обстановка в помощ на управление на
спектъра.


мониторинг на честотни диапазони, предназначени за подвижни PMR
мрежи - оценка на действителната заетост на РЧС и регистриране на
незаконни радиоизлъчвания - проведен е мониторинг на честотни
диапазони, предназначени за подвижни PMR мрежи на територията на
41 населени места, като резултатите са обобщени в 318 измерителни
протоколи.



оценка
на
електромагнитната
съвместимост
на
УКВ–ЧМ
радиопредавателните станции в обхват 87.5 ÷ 108.0 MHz и
радионавигационното
и
комуникационно
оборудване
на
въздухоплавателните
служби,
работещо
в
честотен
обхват
109.0 ÷ 137.0 MHz. - за гарантиране на електромагнитната съвместимост и
безпроблемна работа на радионавигационното и комуникационното
оборудване на въздухоплавателните служби са проведени измервания на
8 радиопредавателни обекта съгласно Методиката за измерване на
интермодулационни продукти от тип „А1”, получавани при работа на
близко разположени УКВ радиопредавателни станции.

2.4.1.5. Мониторинг и контрол върху качеството на предоставяните услуги за
защита на обществения интерес и интересите на потребителите


мониторинг във връзка с постъпили сигнали за радиосмущения на законни
ползватели на спектъра, граждани, организации и ведомства.

През 2020 г. са изследвани 160 случая на радиосмущения, като за резултатите са
съставени 219 измерителни протоколи (фиг. 44). Своевременно са предприемани
необходимите мерки за бързо локализиране и отстраняване на източниците на
радиосмущения. Относително висок дял и през 2020 г. имат смущаващи излъчвания от
GSM/UMTS/LTE усилватели (Repiters), излъчващи в радиочестотни диапазони,
предназначени за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилни
наземни мрежи. На следващо място са случаите на регистрирани смущаващи излъчвания
от дефектирали (битови и мрежови) радиосъоръжения. Отчита се, че делът на
регистрираните смущаващи излъчвания от радиозаглушители (Jammers) е намалял
значително през 2020 г. в сравнение с предходната година. Продължават
радиосмущенията, дължащи се на нарушена електромагнитна съвместимост и взаимни
смущения в резултат на съвместното използване на различни технологии в диапазоните,
предназначени за работа на мобилни наземни радиомрежи.
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Проверки по сигнали за радиосмущения, 2020 г.
(по видове радиослужби, бр.)
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Сравнителен анализ на разрешените случаи на радиосмущения във връзка с
проверки по постъпили сигнали по видове служби за периода 2018 - 2020 г. е представен
на фиг. 45.

Проверки по сигнали за радиосмущения
(сравнителен анализ 2018 ÷ 2020 г., бр.)
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мониторинг и проверки във връзка с постъпили сигнали относно осигурено
покритие от мобилните наземни мрежи, мрежите за наземна цифрова телевизия
по стандарт DVB-T и наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали.

През 2020 г. са изследвани 31 сигнала относно проблеми с осигурено покритие от
мобилните наземни мрежи, мрежите за наземна цифрова телевизия по стандарт DVB-T и
наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали, като за резултатите са съставени
194 измерителни протоколи:
 покритие на мобилните наземни мрежи - във връзка с постъпили 12 сигнала за
липса на покритие на мобилните наземни мрежи (GSM/UMTS/LTE) през 2020 г.
е направен анализ на декларираното покритие и са извършените необходимите
измервания, обективирани в 140 измерителни протоколи; проведени са планови
измервания на покритието и качеството на GSM/UMTS/LTE мобилни мрежи в
65 населени места и по 8 маршрута от Републиканската пътна мрежа, като
резултатите са обективирани в 1689 измерителни протоколи;
 покритие на наземната цифрова телевизия по стандарт DVB-T и мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали - във връзка с
постъпилите 19 сигнала относно проблеми с осигуреното покритие на
електронните съобщителни мрежи по стандарт DVB-T и наземно аналогово
радиоразпръскване на радиосигнали са извършени проверки и измервания на
територията на страната, обективирани в 54 измерителни протоколи.
Резултатите от осъществения през 2020 г. мониторинг и контрол на РЧС са
обобщени в общо 12019 измерителни протоколи, като за осъществения планов
мониторинг са съставени 11606 измерителни протоколи, 1/3 от които са във връзка с
провеждания обзорен мониторинг от стационарните и мобилните станции за
радиомониторинг от НСМ на територията на цялата страна.
2.4.2. Инспекционна дейност
Във връзка с изпълнение на контролните функции на КРС, свързани с контрола
при осъществяването на електронни съобщения по реда на ЗЕС, през 2020 г. са извършени
4279 проверки свързани с: изпълнение на решения на КРС; спазване условията на
издадените разрешения; проверки относно осигурено покритие от мобилните наземни
мрежи и мрежите за цифрова телевизия и др.; проверки за откриване и елиминиране на
радиосмущения; проверки, определени на база на анализ на риска; предоставяне на услуги
без уведомление/разрешение; непредоставяне на информация на КРС; проверки във
връзка с постъпили сигнали, свързани с: проблеми при ползване на мобилни услуги в
роуминг; спазване на изискванията на глави 14 и 15 от ЗЕС; спазване на Общите
изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения; изпращане на
нежелани съобщения за целите на директния маркетинг и реклама от предприятията без
предварително съгласие на потребителите; непредоставяне на детайлизирани сметки на
крайни абонати; оспорване на месечните сметки и начислени неустойки; преносимост на
географски и мобилни номера; проблеми с покритието и качеството на предоставяната
услуга на крайни потребители и др.
И през 2020 г. основен дял (около 77 %) от проверките във връзка с постъпили
сигнали са извършени на трите най-големи предприятия, предоставящи електронни
съобщителни услуги (фиг. 46). Извършени са 501 проверки във връзка с подадени в КРС
сигнали от крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги:
„А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 198 проверки, БТК ЕАД – 187 проверки и „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 116 проверки.
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Инспекторски проверки, 2020 г. - бр.
(по предприятия, във връзка с потребителски сигнали)
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И през 2020 г. основно място бе отделено на спазване на изискванията на ЗЕС по
отношение на защита на интересите на крайните потребители, като по-важните групи
инспекторски проверки са, както следва:


Проверки свързани със защитата интересите на крайните потребители:

 проблеми при ползване на мобилни услуги в роуминг – най-много
инспекторски проверки през 2020 г. са извършени във връзка с получени сигнали относно
проблеми с ползвани мобилни услуги в роуминг - 156 проверки (с около 64 % по-малко от
2019 г.), от които на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД - 59 проверки (38%), на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 53 проверки (34 %) и на БТК ЕАД – 44 проверки (28 %); за
констатирани нарушения е съставен 1 акт за установяване на административни нарушения
(АУАН).
 спазване на изискванията на глава 15 от ЗЕС по отношение на защита на
данните на потребителите – констатирано е определено намаление на получените
сигнали относно спазване на изискванията на глава 15 от ЗЕС, като са извършени
78 проверки относно:
 изпращане на нежелани съобщения за целите на директния маркетинг и
реклама без предварително получено съгласие на потребителите, както и проблеми при
ползване на услуги с добавена стойност - относно начислени суми при регистриране за
участие в игри, викторини, закупуване на информационно и развлекателно съдържание и
други услуги на информационното общество са извършени 53 проверки;
 безвъзмездно предоставяне на детайлизирани сметки за ползвани
услуги – извършени са 25 проверки.
За констатирани нарушения на глава 15 от ЗЕС през 2020 г. са съставени 5 бр.
АУАН.
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 спазване на изискванията на глава 14 от ЗЕС по отношение на сключваните
договори с предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги: реквизити на
предлагани индивидуални договори, условия на предлаганите услуги, цени на
предлаганите услуги, ценови пакети или тарифи и условия на тяхното ползване, общи
условия на индивидуалните договори и др. – констатирано е намаление на получените
сигнали през 2020 г., като са извършени 57 проверки (с около 61 % по-малко от 2019 г.).
За констатирани нарушения на глава 14 от ЗЕС през 2020 г. са съставени 2 бр.
АУАН.
В резултат на извършваните проверки и предприетите действия през 2020 г. са
констатирали значително по-малко нарушения (с около 76 % по-малко от 2019 г.) на
глава 14 и глава 15 от ЗЕС.
 оспорване на сметки и начислени неустойки - през 2020 г. е констатирано
значително намаление на получените сигнали във връзка с оспорване на сметки и
начислени неустойки; извършени са общо 17 проверки (с около 70 % по-малко от 2019 г.).
 Проверки относно спазване на Общите изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения – извършени са 51 проверки (с 50 % по-малко от
2019 г.)
За констатирани нарушения на Общите изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения през 2020 г. са съставени 14 бр. АУАН (с около 62 %
по-малко от 2019 г.).
 Проверки свързани с разрешаване на проблеми при осъществяване на
преносимост на номера при промяна на доставчика на телефонна услуга - през 2020 г. са
извършени 37 проверки по сигнали свързани с възпрепятстване на правото на
преносимост на мобилни и фиксирани номера (с около 37 % по-малко от 2019 г.) и за
констатирани нарушения са съставени 2 бр. АУАН.
 Проверки за спазване условията на разрешенията и по решения на КРС през 2020 г. са осъществени 1241 проверки за спазване условията на разрешенията,
изпълнение на решения на КРС, спазване на специфични задължения и проверки на
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за съответствие
на предавателните станции с одобрените от КРС технически характеристики. За
констатирани нарушения са съставени 4 бр. АУАН.
 Проверки по сигнали относно осигуреното покритие и качество на
предоставяните услуги от мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE и
DVB-T мрежи, както и проверки във връзка с постъпили сигнали за радиосмущения –
извършени са общо 336 проверки.
 Проверки на предприятия за непредоставяне на информация на КРС - през
2020 г. са извършени 210 проверки на предприятия, които не са предоставили информация
или са предоставили непълна или неточна информация и са съставни 15 бр. АУАН.
През 2020 г. 1808 от извършените проверки (или около 42 %) са определени на
база на анализ на риска – проверки относно извършване на електронни съобщения от
предприятия, подали уведомления в КРС за прекратяване на дейността си, проверки
относно осъществяване на дейност след прекратени разрешения или с изтекъл срок на
разрешенията, проверки на покритието и качеството на DVB-T мрежите и мобилните
наземни мрежи. За констатирани нарушения при извършените проверки определени на
база на анализ на риска са съставени 4 бр. АУАН.
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Обобщени данни за извършената контролна дейност и ангажираната
административнонаказателна отговорност при констатирани нарушения на ЗЕС и
подзаконовите нормативни актове през 2020 г. са представени на фиг. 47 и фиг. 48.

Инспекторски проверки, 2020 г. - бр.
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Източник: КРС
Фиг. 47
В резултат от извършените проверки за констатираните административни
нарушения на ЗЕС през 2020 г. са съставени 50 акта за установяване на
административни нарушения (АУАН), като основен дял (58 %) са относно неспазване
на Общите изисквания за осъществяване на електронни съобщения и непредоставяне на
информация на КРС.
В резултат на извършения превантивен контрол в предходните години, през 2020 г.
е констатирано значителна намаляване на нарушенията на ЗЕС, поради което съставените
АУАН през 2020 г. са с 63 % по-малко от тези през 2019 г.
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Фиг. 48
2.5. Качество на услугата достъп до интернет и мрежова неутралност
През 2020 г., КРС въведе в експлоатация електронна система за онлайн
въпросници, посредством която доставчиците на електронни съобщителни услуги имат
възможност да попълнят онлайн въпросника за годишния отчет за дейността си. Според
данните, събрани от електронната система 1126 предприятия са заявили в комисията
намерение за предоставяне на електронни съобщителни услуги. От тях 939 са обявили
дейност по предоставяне (на едро и на дребно) на услуга за достъп до интернет.
Анализът на информацията по изпълнение на чл.3 и чл.4 на Регламент (ЕС)
2015/2120 за мрежова неутралност и достъп до отворен интернет сочи, че в сравнение с
2019 г., нараства броят на предприятията, изпълняващи регламента, съобразявайки се и с
указанията на приетата от КРС „Позиция относно изпълнение на изискванията на чл.3 и
чл.4 на Регламент (ЕС) 2015/212091 от страна на доставчиците, предоставящи достъп до
интернет за крайни потребители“ (Решение № 170/18.04.2019 г). Предприятията,
разполагащи с интернет страница, в общите си условия или в отделен документ на
страницата си, са описали условията за предоставяне на услугата достъп до интернет по
отношение, както на параметрите за качество, така и за мерките за управление на трафика,
които прилагат. Тези от предприятията без интернет страница са предоставили документи
на електронен или хартиен носител, съдържащи прилаганите от тях условия за
предоставяне на услугата достъп до интернет, параметрите за качество и мерките за
управление на трафика. В допълнение, параметри на качество на предлаганата услуга са
включени и в индивидуалните договори с крайните потребители. При прегледа на
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Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на
мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно
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предоставената информация не са установени нарушения при изпълнение на изискванията
по чл.3 и чл.4 на Регламент (ЕС) 2015/2120.
Съгласно чл. 5 на Регламент (ЕС) 2015/2120 КРС изготвя годишен доклад за ЕК и
BEREC относно достъпа до интернет и мрежовата неутралност. В него Комисията отчита
дейностите, обезпечаващи недискриминационното третиране на трафика при
предоставяне на услугата достъп до интернет и защита на правата на крайните
потребители. Там се прави анализ на изпълнението на чл.3 и чл.4 от Регламент (ЕС)
2015/2120, въз основа на събраните92 от предприятията данни по отношение на достъпа до
интернет и мрежовата неутралност.
В допълнение, КРС стартира проект за „Изграждане на механизъм за измерване и
наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет“. Механизмът
ще се използва за измерване и наблюдение от страна на крайните потребители и КРС на
параметрите за качество на услугата за достъп до интернет, предоставяна на крайни
потребители чрез фиксирани и мобилни мрежи. Така крайните потребители ще имат
възможност да измерват и сравняват качеството на достъпа до интернет със заложените в
индивидуалните им договори стойности.
2.6. Защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги
През 2020 г. в КРС постъпиха 2 086 сигнали на потребители, съдържащи оплаквания
срещу различни предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги. За
втора поредна година се наблюдава спад в постъпващите в КРС сигнали (с близо 10 %).

Постъпили сигнали в КРС, 2019 и 2020 г.
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Източник: КРС
Фиг. 49
Сред най-честите оплаквания са тези, свързани с таксуването на услуги, формирането
на месечните сметки, прекратяване на договори, клиентското обслужване, както и с таксуване
на услуги в роуминг в погранични райони.
Около половината от постъпилите през годината сигнали касаят въпроси извън
контролните и регулаторните правомощия на КРС. В тези случаи, регулаторът действа като
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медиатор и препраща случая на съответния доставчик с цел извънсъдебно разрешаване на
спора.
Редица сигнали са препращани по компетентност и до други държавни органи
(Комисията за защита на потребителите, Дирекцията за национален строителен контрол,
Комисията за защита на личните данни, Министерството на здравеопазването и др.).
Продължаващата тенденция към намаляване на броя постъпилите в КРС сигнали се
дължи на стартиралата през 2019 г. инициатива на регулатора за провеждане на периодични
срещи с трите мобилни оператора – „А1 БЪЛГАРИЯ“ EАД, БТК ЕАД и „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.
През 2020 г. КРС проведе три срещи, в рамките на които са решени редица въпроси,
касаещи потребителските договори, преддоговорната информация, както ускоряването на
процеса по медиация, който КРС осъществява по сигнали на потребители от договорен
характер.

Сътрудничество с Комисията за защита на потребителите
Между КРС и Комисията за защита на потребителите (КЗП) съществува споделена
компетентност по част от въпросите, свързани с потребителската защита в областта на
електронните съобщителни услуги. По сигналите, касаещи сделки от разстояние,
нелоялни търговски практики, премахване на неравноправни клаузи в договори, таксуване
на непоръчани услуги и цифрово съдържание и др., компетентна да се произнесе е КЗП. С
оглед на това и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми, КРС е
сезирала КЗП.
И през 2020 г. продължава сътрудничеството между КРС и КЗП в рамките на
работата на секторните помирителни комисии за разглеждане на спорове в областта на
електронните съобщения и пощенските услуги, създадени с разпоредбата на чл. 182, ал. 4
от Закона за защита на потребителите.
Процесуално представителство по дела на КРС
През 2020 г. процесуални представители на КРС са взели участие в 233 съдебни
заседания по дела от административнонаказателен характер пред районните и
административни съдилища на страната. През годината са постановени 75 потвърдителни
съдебни решения по оспорвани наказателни постановления на КРС, а отменителните
съдебни решения са 24. По издадените от КРС индивидуални административни актове са
подадени 8 бр. жалби пред административните съдилища. През годината са потвърдени
четири решения на КРС.
2.7. Дейности по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
В изпълнение на правомощията си през 2020 г. КРС се произнесе в 15 производства
по искания за разрешаване на спорове между оператори на електронни съобщителни
мрежи (ЕСМ) и електроразпределителните дружества.
С Решение № 254 от 09.07.2020 г. е приключена процедура по искане на „ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за даване на задължителни указания на 102
оператори на електронни съобщителни мрежи. С решение № 65 от 13.02.2020 г. КРС
отказва да даде задължителни указания на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД по
искане на „НЕТ 1“ ЕООД и „КОМНЕТ СОФИЯ“ ЕАД.
С Решение № 253 от 09.07.2020 г. на КРС oтказва да даде задължителни указания
на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД по искане на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД.
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С Решение № 364 от 08.10.2020 г. КРС се е произнесла относно липсата на
основание за премахване на електронната съобщителна мрежа на „НЕТКОМ“.
С Решение № 393 от 12.11.2020 г. на КРС отказа да даде задължителни указания на
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД в частта „Цени и механизъм за
ценообразуване“по искане на „ВИРДЖИНИЯ - ЕР ЕН“ ЕООД, „БО КАБЕЛ“ ЕООД,
„АЙПИТИВИ“ ЕООД, „К И Г УНИСАТ-ТВ“ ООД, „НИКО НЕТ КОМ“ ЕООД, „ДИАНА
КАБЕЛ ТВ“ ООД и „ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ“ ООД.
Разгледани са спорове за оказване на съдействие по искане на ИН ТРЕЙД 87“
ЕООД, „ТЕРЗИЕВ- 2004“ ООД, „ЛАНСТАР“ ООД, “УАЙНЕТ 1” ЕООД и „КЕНТАВЪР
М” ЕООД срещу „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД.
Относително по-малкия брой производства в сравнение с 2019 г. е ясна тенденция
на намаляване на случаите на сезиране на КРС с искания за разрешаване на спорове във
връзка с достъп до физическа инфраструктура.
IV. БЮДЖЕТ
Изпълнение на бюджета на КРС за 2020 г.
Председателят на Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, на
основание чл. 50 от ЗЕС.
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Р България (ЗДБРБ) за
2020 г., за КРС са определени:




приходи, в размер на 70 488 хил. лв.;
разходи, в размер на 14 727 хил. лв.;
трансфери, в размер на 55 761 хил. лв.

Комисията администрира приходи, съгласно чл. 51 ал. 1 от ЗЕС, чл. 64 от ЗПУ и
чл. 81, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
През 2020 г. постъпленията от такси, глоби, имуществени санкции и лихви са в
размер на 55 666 хил. лв. – 79 % от годишния план.
Причина за неизпълнението на годишния план в частта за приходите от такси за
2020 г. е приемането на проекта на постановление за изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС, приет с Решение № 402 от 31.10.2019 г. на
КРС със закъснение на 25.03.2020 г. от Министерският съвет. В тази връзка, първоначално
заявените намерения от предприятията за усвояване в началото на 2020 г. на
радиочестотен ресурс в обхвати 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz бяха отложени за 2021 г.
През 2020 г. беше извършена корекция на разходите по бюджета на Комисията на
основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 102 от ЗДБРБ
за 2020 г., чл. 7 и § 2 от Заключителните разпоредби на Постановление № 402/
22.12.2020 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерство на здравеопазването за 2020 г., за сметка на икономии на разходи и/или
трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния
бюджет за 2020 г. и чл. 6, ал. 4 от ПМС № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2020 г.
С корекцията разходната част по бюджета на КРС за 2020 г. беше намалена с
1 500 хил. лв., за сметка на разходите за персонал (450 хил. лв.), издръжката (700 хил. лв.)
и капиталовите разходи (350 хил. лв.).
Допълнително беше извършено намаление на разходите с 210 хил. лв., с което бяха
осигурени средства за първоначално финансиране на дейностите по проект „Изграждане и
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развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите
по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
по Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез Европейския
социален фонд.
Предвид извършените корекции, коригирания план за разходи на Комисията е
13 017 хил. лв., а отчетените общо разходи са в размер на 12 769 хил. лв. или е
реализирано изпълнение от 98 %.
Трансфери към Министерството на транспорта. информационните технологии и
съобщенията в изпълнение на чл. 19, ал. 1 от ЗЕС
През 2020 г. са извършени трансфери към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, в размер на 55 761 хил. лв., 100 % от
регламентираното ниво в чл. 35, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г.
Преглед на събраните такси и направените административни разходи през 2020 г.
Структурата на приходите от такси по бюджета на КРС за 2020 г. е, както следва:
Таблица № 18
Приходи от такси

Стойност
в хил. лв.

Реализирани приходи за 2020 г., в т. ч.:
- еднократни такси по Закона за електронните съобщения (ЗЕС),

54 701
654

в т. ч. еднократни такси за административни услуги

17

- еднократни такси по Закона за пощенските услуги (ЗПУ)

24

- еднократни такси по Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура
- административна годишна такса за контрол по ЗЕС и ЗПУ
- годишните такси за ползване на радиочестотен спектър
- годишните такси за ползване на позициите на геостационарната
орбита със съответния радиочестотен спектър
- такси за ползване на номерационни ресурси

4
6 203
40 478

222
7 116

Допълнително са реализирани приходи от глоби, санкции и лихви в размер на
965 хил. лв.
Във връзка с принудително изпълнение на актове за установяване на публични
държавни вземания и влезли в сила наказателни постановления в Националната агенция за
приходите, през 2020 г. в рамките на изпълнителни производства, са събрани
допълнителни приходи в размер на 34 хил. лв.
Средствата по бюджета на Комисията, определени в ЗДБРБ за 2020 г., са
разходвани за финансиране на дейността й (включително за проекти, свързани с
регулирането и либерализирането на пазара), за участие в работата на BEREC, за
осигуряване на ефективен и действен контрол.
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Структурата на разходите на Комисията за 2020 г. е, както следва:
Таблица № 19

Видове разходи

Стойност
(хил. лв.)

Дял
(%)

1. Заплати

4 908

38

2. Осигурителни вноски

1 356

11

288

2

1 832

14

5. Платени данъци и такси

64

1

6. Членски внос

67

1

4 254

33

12 769

100

3. Други възнаграждения и
плащания
4. Издръжка

7. Капиталови разходи
Общо разходи

През 2020 г. разходването на бюджетни средства е извършено при строго спазване
на финансовата дисциплина и принципите за законосъобразност, целесъобразност,
ефективност и ефикасност. Приоритетно са изпълнени проектите, които са възложени на
КРС с нормативни актове.
Инвестиционната политика на КРС през 2020 г. се концентрира в две направления:



разходи за ИКТ проекти - доставка на клъстерна сървърна система, компютърна
техника, смяна на батерии на UPS съоръжения, комуникационно оборудване и
маршрутизатори за стационарни станции за радиомониторинг;
разходи за оборудване на НСМ - измервателна апаратура за станции за
радиомониторинг; мобилна станция за откриване и локализиране на
радиосмущения; компактни системи за радиомониторинг и радиолокация;
преносима измервателна апаратура; преносима система за мониторинг, контрол
и откриване на радиосмущения.

Инвестиционно решение с дългосрочен хоризонт е плащането за изготвяне на
идеен проект за изграждане на лаборатория за електромагнитна съвместимост за тестване
и контрол на радиоелектронна апаратура.
В рамките на втория етап от Бюджетната процедура за 2021 г. беше защитено пред
Министерството на финансите и Народното събрание увеличение на разходната част на
бюджета на КРС за 2021 г. с 6 759 хил. лв. спрямо одобреното със ЗДБРБ за 2020 г.,
включващо и предвидените промени в политиката по доходите. Увеличението е
регламентирано в ЗДБРБ за 2021 г.
Допълнителните средства ще позволят на Комисията през 2021 г. да:


продължи доставянето на измервателна апаратура и оборудване за развитие и
обновяване на НСМ, в синхрон с навлизането на новите технологии
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(включително 5G мрежите), постоянното усъвършенстване на електронните
съобщения, които ще осигуряват високоскоростен пренос на данни, голям
капацитет и високо качество на предоставяните услуги. Ще се осигури
нормалната работа на изградените съвременни радиомрежи (работа без наличие
на вредни радиосмущения) в защита на обществения интерес и интереса на
крайните потребители;
финансиране изграждането на сградата на лаборатория за електромагнитна
съвместимост за тестване и контрол на радиоелектронна апаратура.
Лабораторията ще осигури проверка на радиосъоръжения, крайни електронни
съобщителни устройства, домакински уреди, осветителни, медицински,
дистанционни устройства, индустриално оборудване и др. за съответствието им
със съществените изисквания за електромагнитна съвместимост. Ще бъдат
изпитвани различни типове устройства - обект на извършваните проверки, с цел
предприемане на необходимите действия и/или уведомяване на компетентните
органи за извършване на предвидените законови мерки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изминалата година беше година на предизвикателства и търсене на решения във
всички области на обществения и икономическия живот, не само на национално ниво, но
и в международен план. Кризата, която беше породена като следствие от пандемията от
COVID-19, ясно показа критичната роля на информационните и комуникационни
технологии за продължаващото успешно функциониране на обществата като ги
позиционира до задължителен продукт в ежедневието на отделния човек. Нарасналата
необходимост от достъп до интернет, появата на нови технологии и приложения,
изискващи поддържане на високи скорости, обуслови още повече социалната значимост
на телекомуникациите в световен мащаб.
В тази среда, като част от световната общност на телекомуникациите, КРС
продължи своята мисия и цели, свързани с осигуряване на адекватни на
предизвикателствата регулаторна среда и политики за управление на радиочестотния
спектър.
През 2020 г. важна част от дейността на Комисията беше стартиралия по ОПДУ
проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за
подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на
административното обслужване“, който следва да приключи в края на 2021 г., включващ
следните четири основни дейности:





Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за
качество на услугата за достъп до интернет;
Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в
съответствие с принципите на електронното управление;
Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни
услуги;
Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен
роуминг, регистрирани на територията на Р България, чрез разработване на
мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на
информация от КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг.

С оглед осигуряване на условия за сигурност на обществените съобщителни мрежи
и услуги, в края на отчетната година КРС създаде два консултативни съвета за изготвяне
на две общи позиции на предприятията относно минималните изисквания за сигурност и
методите за управление на риска. Единият консултативен съвет се отнася до въпросите на
сигурността на обществените мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и
мобилни услуги, като фокусът е поставен върху мобилните мрежи от пето поколение, а
другият - до въпросите на сигурността на обществените фиксирани електронни
съобщителни мрежи и фиксирани услуги.
Отчитайки динамичното развитие на технологиите и промените в моделите на
потребление, предизвикани от ускореното навлизане на достъпа до глобалната мрежа,
КРС ще изготви анализ за необходимостта от запазване на действащите задължения за
осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до
гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и
осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като част от задълженията за
предоставяне на универсална услуга.

112

Във връзка с приетите изменения на ЗЕС, обнародвани в ДВ бр. 20 от 9 март
2021 г., фокусът на работата на КРС през 2021 г. ще бъде насочен основно към
приемането следните по-важни подзаконови актове:














Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация и
създаването на регистър на предоставените права за ползване на
радиочестотния спектър въз основа на регистрация.
Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при
осъществяването на заявяване, международно координиране и регистриране в
международни организации по електронни съобщения на позициите на
геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на
радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и
за реда на заплащане на такси, определени с международен акт.
Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване
на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи,
дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и
точките за безжичен достъп с малък обхват и създаването на съответния
регистър.
Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни
съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната
сигурност.
Съвместни указания на комисията и Комисията за защита на личните данни за
условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация относно
наличието на неплатени задължения на крайния ползвател към предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги.
Правила за смяна на доставчик на услуги за достъп до интернет.
Проект на наредба за изменение на Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за
универсалната услуга по ЗЕС във връзка с измененията в обхвата на
универсалната услуга.
Проект на ПМС за изменение Методика за определяне на цените и ценовите
пакети на универсалната услуга във връзка с измененията в обхвата на
универсалната услуга.
Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална
услуга - във връзка с измененията в обхвата на универсалната услуга.
Методика с условията и редът за определяне, анализ и оценка на съответните
пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие
върху пазара.

Комисията ще продължи да изпълнява приоритетите на европейско и национално
ниво, съответстващи на динамично развиващия се пазар на електронни съобщения и
услуги. В тази връзка, през 2021 г. КРС ще разработи и Стратегия за дейността си за
периода 2022 – 2024 г., която да постави ясни цели и да предложи инструменти за тяхното
постигане в средносрочен план. През 2021 г. предстои приемането на Регулаторната
политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни
съобщения като и Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър, с
която КРС ще определи своите основни цели, механизми и подходи за управление на
радиочестотния спектър за граждански нужди през следващите години.
Целите на политиката в областта на електронните съобщения са свързани с
осигуряване предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги
на населението и бизнеса чрез създаване на условия за развитие на пазар на електронните
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съобщителни мрежи и услуги като част от вътрешния пазар в ЕС. Разгръщането и
използването на мрежи с много голям капацитет, и предоставянето на услуги от пето
поколение ще дадат тласък на автоматизирането на процесите и развитието на свързаните
и автономни устройства, ефективна и устойчива конкуренция, оперативна съвместимост
на електронните съобщителни услуги, достъпност, избор, сигурност на мрежите и
услугите, и предимства за крайните ползватели, включително равностоен достъп до
услугите на хората с увреждания.
Основните приоритети за предстоящата и следващите години е провеждането на
обществени консултации и търгове за предоставяне на хармонизиран радиочестотен
спектър в обхвати 700 MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz и други хармонизирани за
безжични широколентови услуги обхвати.
Настоящият доклад отчита извършеното през 2020 г., както и очертава
предстоящата интензивна работа на Комисията с оглед изпълнение на нейната мисия,
допринасяйки за създаването на предсказуема и добре функционираща регулаторна среда
в областта на електронните съобщения.
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