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УВОД
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) е специализиран
независим регулаторен орган, изпълняващ политиката в областта на електронните
съобщения и пощенските услуги в Република България.
Визията на Комисията през 2019 година, свързана с нейната мисия е в условията на
прозрачност и равнопоставеност при спазване на българското и европейското
законодателство, 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.
При осъществяване на тази визия основните стратегически цели на КРС през
изминалата година бяха:
 Постигане на ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна среда
 Насърчаване на устойчив конкурентен пазар и защита на потребителите
 Устойчиво институционално развитие и международно партньорство
Изпълнението на част от тези цели и промените в регулаторната политика на
Европейския съюз, насърчиха активното участие на представители на КРС в различни
формати при анализа и изготвянето на предложения за законови промени, свързани с
прилагането на Европейския кодекс за електронни съобщения (Кодекса), както и активно
участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения (BEREC), Групата на европейските регулатори на пощенски услуги (ERGP),
Комитета за електронни съобщения (ECC) и други международни организации, с които
Комисията работи в тясно сътрудничество.
КРС осъществи активна международна дейност в рамките на специализираните
организации на международно и европейско ниво, като допринесе за прилагането на
добрите регулаторни практики, обмяната на опит, развитието и по-доброто функциониране
на вътрешния пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги.
В изпълнение на стратегическите цели и в подкрепа на единния Европейски пазар,
Комисията въведе в българското законодателство нови решения на Европейската комисия
за хармонизирано използване на радиочестотния спектър, с което се осигуриха условия за
навлизане на нови технологии и услуги.
Извършването на пазарни анализи и определяне на предприятия със значително
въздействие на пазара бе важна задача в дневния ред на Комисията. През 2019 година бе
завършен третият кръг на процедурата за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на
предоставяне на локален достъп в определено местоположение и стартиран четвъртия кръг
за анализ и оценка на пазарите на едро на терминиране на повиквания в определено
местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи и на терминиране на
гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.
Осъществено бе наблюдение и контрол за спазване законовите изисквания при
предоставянето на роуминг услуги. Извършван бе постоянен мониторинг на предлаганите
регулирани роуминг тарифи от българските доставчици на роуминг услуги и контрол за
спазване ограниченията на цените за роуминг в рамките на Европейското икономическо
4

пространство, както и контрол по предлагане и прилагане на алтернативни тарифи за
роуминг услуги.
Постоянният мониторинг и контрол на радиочестотния спектър (РЧС), бе
предпоставка за осигуряване на подходящи и без радиосмущения условия за осъществяване
на електронни съобщения и гарантиране качеството на предоставяните чрез тях услуги при
непрекъснато нарастващата натовареност на спектъра.
На основание чл. 38 от ЗЕС Комисията за регулиране на съобщенията изготви
настоящия годишен доклад, който представя извършената от нея работа през 2019 г. и
очертава главните насоки в предстоящата дейност.
Забележка: През 2020 г. е проведено количествено изследване на пазарите на
платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България с
референтна дата 31.12.2019 г. по методиката, одобрена от КРС във връзка с чл. 38, ал. 3 от
ЗЕС. Проучването е публикувано на следния адрес:
https://www.abbro-bg.org/wp-content/uploads/2020/06/TV_Internet_Package-ServicesMarket-Measurement_2019_Nat_CRC.pdf
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I. СЪСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ПАЗАРА НА
ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
Методологически бележки по Раздел I
Представената информация е на база постъпили към 30.04.2020 г. данни от 89,7%
от регистрираните към 31.12.2019 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.
Съгласно ЗЕС понятието „абонат“ е дефинирано като „Всяко физическо или
юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящо обществени
електронни съобщителни услуги.“
1. Обем и структура на пазара на електронните съобщения в България
1.1. Обем на пазара
По данни от регистъра на КРС, към 31.12.2019 г. общо 1122 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 1 и
Решение № 34 от 23.01.2019 г. на КРС общо 1006 от регистрираните към 31.12.2019 г.
предприятия са предоставили на Комисията годишен отчет за дейността си през 2019 г.
(делът на предоставилите отчет предприятия представлява 89,7% от регистрираните към
посочената дата).
През 2019 г. дейност са осъществявали 850 предприятия, като в този брой са
включени и 21 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 31.12.2019 г. тези предприятия са заличени от регистъра
на КРС). В сравнение с предходния отчетен период (2018 г.), през 2019 г. се наблюдава ръст
както на броя на предприятията, вписани в регистъра на КРС за предоставяне на
обществени електронни съобщения с 0,2%, така и на броя на предприятията, реално
осъществявали дейност през годината (увеличение с 0,1%).През 2019 г. общият обем на
пазара на електронни съобщения в България възлиза на 2,680 млрд. лв. 2, като за втора
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.).
2
Включително приходите от предприятията, преустановили дейността си през 2019 г. Към 30.04.2020 г.
„Кабел Сат-Запад“ ООД – един от основните регионални доставчици на услугите достъп до интернет и
телевизия в България, е предоставило непълна информация съгласно Решение на КРС № 34/23.01.2020 г.
(липсват приложения №№ 4-01 „Пренос на данни и достъп до интернет“ и 5 „Разпространение на радио и/или
телевизионни програми“ към Решението). Липсващите данни за абонати и приходи са оценени и са включени
в обобщените данни за тези показатели в настоящия доклад. Предприятието е включено в общия брой на
предприятията, които реално са предоставяли услуги през 2019 г.
1
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поредна година, след продължителен период на спад, се отчита нарастване – с 4% спрямо
данните за 2018 г.3 и с 9,7% за периода 2017-2019 г.
На фигура 1 е представено изменението на обема на пазара на електронни съобщения
в страната за периода 2015-2019 г.
(млн. лв.)

Обем на пазара на електронни съобщения в България
за периода 2015 - 2019 г.

2 700

6,0%

5,5%

2 650

5,0%

2 600

4,0% 4,0%
3,0%

2 550

2,0%

2 500
1,0%

2 450

0,0%

-0,5%
2 400

-1,0%

-1,0%
-1,5%

2 350

-2,0%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Обем на пазара (млн. лв.)

2018 г.

2019 г.

Изменение

Забележка: За 2018 г. данните са актуализирани.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 1
Делът на общия обем на пазара на обществени електронни съобщения в обема на
БВП4 на България за 2019 г. възлиза на 2,3%. Независимо от отчетения ръст в общия обем
на пазара на обществени електронни съобщения, се наблюдава спад с 0,1 процентни пункта
при неговия дял в БВП спрямо 2018 г., когато той е възлизал на 2,4%. Посоченият спад се
дължи на по-голямото увеличение на БВП на България (с близо 10% през 2019 г.), спрямо
ръста при обема на пазара на електронни съобщения.
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 разпределените5 приходи от пакетни услуги

За 2018 г. данните са актуализирани.
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
5
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
3

4
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(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 2017 – 2019 г.
Приходи
Услуги, чрез които се осъществяват обществени
електронни съобщения

2017 г.

2018 г.1

2019 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

1 264,695

1 204,421

1 172,133

136,744

117,875

114,644

1 115,949

1 069,931

1 042,060

12,002
23,212

16,615
20,147

15,430
21,342

750,475

887,282

998,067

347,292

403,914

424,531

56,650
2 442,323

61,456
2 577,220

64,068
2 680,141

Данните за 2018 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
Общият обем на пазара на електронни съобщения в България и през 2019 г. се
определя основно от приходите от гласови услуги и от услугите за пренос на данни и/или
достъп до интернет.
Въпреки че приходите от гласови телефонни услуги (фиксирана, мобилна и други
гласови услуги) продължават да намаляват, както в абсолютно (с 2,7% за едногодишен
период), така и в относително изражение (с 3 процентни пункта), делът им в общия обем на
пазара на обществени електронни съобщения през 2019 г. запазва водещата си позиция с
43,8%. На второ място са услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет, които
заемат 37,2% от общия обем на пазара. Относителният дял на приходите от този пазарен
сегмент в структурата на пазара нараства спрямо 2018 г. с 2,8 процентни пункта.
На фигура 2 е представено изменението на относителните дялове на приходите от
електронни съобщителни услуги в структурата на пазара на електронни съобщения за
периода 2017 – 2019 г.

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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Структура на пазара на електронни съобщения в България 2017 - 2019 г.
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38,9%
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4,3%

45,7%

20%
5,6%

0%
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Други услуги
Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и/или телевизионни програми
Услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет
Услуги по предоставяне на линии под наем
Други гласови услуги
Мобилна телефонна услуга чрез номера от ННП
Фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП и чрез обществени телефони

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 2
Спрямо предходната година през 2019 г. приходите в четири пазарни сегмента
бележат ръст, а именно:
 „Пренос на данни и/или достъп до интернет” – 12,5%, като в относително изражение
за едногодишен период делът на сегмента нараства с близо 3 процентни пункта. Този
ръст се дължи преди всичко на групата „Пренос на данни и/или достъп до интернет
чрез мобилни наземни мрежи“, приходите от която са се увеличили със 17%;
 „Услуги по предоставяне на линии под наем” за първи път след продължителен
период на спад бележи ръст с 5,9% спрямо 2018 г.
 „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми”
нараства с 5,1%, като най-голямо в сегмента е увеличението на приходите от IPTV
(с 20,2% спрямо 2018 г.);
 „Други услуги” бележи ръст от 4,3%. Основното увеличение тук е от услугата
„Достъп до спътникови системи“, приходите от която са нараснали с 16% спрямо
2018 г. и от „Съвместно разполагане и други форми на съвместно ползване,
включително предоставяне на кули, мачти и други“ (с 4,1% спрямо 2018 г.).
Приходите от услугата „Предоставяне на достъп до канална мрежа“, включени в
този сегмент, също бележат ръст от 3,9%.
Единственият сегмент, който през отчетния период отчита спад за поредна година в
своя обем, е „Гласови телефонни услуги” с 2,7% спрямо 2018 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 услуги6 имат значителна роля на пазара на електронни
съобщения в България. През 2019 г., за поредна година, потреблението на пакетни услуги у
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,
6
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нас нараства, като към 31.12.2019 г. 50% от абонатите на фиксирана телефонна услуга, 73%
от абонатите на мобилна телефонна услуга, 34% от абонатите на фиксиран достъп до
интернет, 84% от абонатите на мобилен достъп до интернет и 33% 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 1 160,267 млн. лв.7 което представлява ръст от
11,4% спрямо приходите през предходната година.
По данни, постъпили в КРС, през 2019 г. три предприятия са стартирали дейност по
предоставянето на пакетна услуга - конкретно двоен пакет, включващ фиксиран достъп до
интернет и телевизия. Така, през 2019 г. общият брой на предприятията, предоставящи
пакетни услуги, възлиза на 86, което е с 3 по-малко в сравнение с предходната година (89
през 2018 г.).
Абонати на пакетни услуги
Броят на абонатите на пакетни услуги към края на 2019 г., съгласно данните,
подадени от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения в България,
нараства спрямо предходната година с 6,2% до 6,516 млн. В резултат, в периода 2018-2019
г., с 6,1 процентни пункта нараства и стойността на показателя „проникване по население“8,
достигайки 93,7%.
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 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 3
(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
7
Данните са включени в общия обем на пазара на електронни съобщения, разпределени по услуги, но са
представени с оглед съпоставимост с предходните години.
8
Показателят е изчислен като съотношение между общия брой на абонатите на пакетни услуги и броя на
населението към 31.12.2019 г. по данни на НСИ (Население по области, общини, местоживеене и пол:
www.nsi.bg)
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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 2019 г. двойните пакети обхващат 98,6% от общия брой
абонати на пакетни услуги, като броят на абонатите на този вид пакети се увеличава с 6,8%
спрямо данните от 2018 г. Както и през предходната година, през 2019 г. значително
намалява (с 29,9%) броят на абонатите на тройни пакети, основно в резултат на намалението
(с 41%) на абонатите на пакета “мобилен глас, телевизия и мобилен интернет“ и на
абонатите на пакета „фиксиран глас, телевизия и фиксиран достъп до интернет“ (с 37,7%).
Това се отразява и на дела на тройните пакети в общия брой абонати, при който се отчита
спад с 0,2 процентни пункта спрямо 2018 г. за сметка на увеличение на дела на двойните
пакети. След продължителен период на нарастване интересът към четворните пакети отчита
спад с 19% спрямо 2018 г. Делът на четворните пакети е 0,9%, като отчита спад с 0,3
процентни пункта.
На фигура 4 е представено разпределението на абонатите според найпредпочитаните през 2019 г. пакетни услуги.

Разпределение на абонатите по видове пакетни
услуги към 31.12.2019 г.
100%

1,6%
8,8%

80%
60%

83,0%
40%
20%

0%

6,6%

Фиксиран глас и мобилен глас

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 със 7,7% спрямо 2018 г. и в края
на 2019 г. достига 5,409 млн. В резултат, 83% от абонатите на пакетни услуги ползват
двойна пакетна услуга с включени мобилен глас и мобилен достъп до интернет, като се
отчита увеличение с 1,2 процентни пункта в относително изражение. Броят на абонатите,
които ползват втория по разпространение пакет („телевизия и фиксиран достъп до
интернет”) през 2019 г. се е увеличил с 6,8% и възлиза на 575 хил., което обаче няма
значително отражение върху дела им (той се запазва на 8,8%). Фиксирана гласова услуга и
мобилна гласова услуга в пакет, с относителен дял от 6,6% от общия брой абонати на
пакети, се ползва от 428 хил. абоната (намаление в абсолютни стойности с 2,9%).
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Приходи от пакетни услуги
Приходите от пакетни услуги през 2019 г. възлизат на 1 160,267 млн. лв. и отчитат
ръст от 11,4% спрямо предходната година. Най-голям дял (96,1%) в общия обем на
приходите от тези услуги, продължават да заемат двойните пакети, при които спрямо
данните от 2018 г. е отчетен ръст с 12,6% в абсолютно изражение, а в относително - с 1
процентен пункт. Делът на приходите от тройни пакети продължава да намалява и през
2019 г. (с 0,6 процентни пункта), което е следствие от отчетения с 30,2% спад в абсолютно
изражение. Приходите от четворни пакети намаляват с 1,4% спрямо 2018 г., като заемат
2,8% от общия обем на приходите в сегмента (с 0,4 процентни пункта по-малко в сравнение
с 2018 г.).
На фигура 5 е представено разпределението на приходите по видове пакетни услуги
през 2019 г.
Разпределение на приходите по видове пакетни
услуги през 2019 г.
2,4%
2,6%
13,9%

100%
80%
60%

81,1%

40%
20%
0%

Други видове пакети*
Мобилен глас, фиксиран и мобилен интернет и телевизия
Телевизия и фиксиран интернет
Мобилен глас и мобилен интернет

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 2019 г. делът на приходите от двойна пакетна услуга, включваща мобилна
гласова услуга и мобилен достъп до интернет, нараства спрямо 2018 г. с 1,6 процентни
пункта и достига 81,1% от общия обем на сегмента, а отчетеният ръст на приходите в
абсолютно изражение е 13,6%. Приходите от двойната пакетна услуга „телевизия и
фиксиран интернет” отчитат увеличение с 10% спрямо 2018 г., но въпреки това е налице
спад спрямо 2018 г. с 0,2 процентни пункта в дела им в общите приходи. След плавен растеж
в периода 2015-2018 г., делът на четворната пакетна услуга „мобилен глас, фиксиран и
мобилен интернет и телевизия“, бележи спад с 0,3 процентни пункта през 2019 г. В
абсолютно изражение, приходите от този пакет намаляват с 0,4% през 2019 г. в сравнение
с нарастването му със 74,4% през 2018 г. Най-голям ръст в приходите през 2019 г. спрямо
2018 г. се отчита при тройния пакет „мобилен глас, фиксиран и мобилен интернет“ – 82,6%,
който обаче заема незначителен дял в общите приходи (0,3%).
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Обобщение
През 2019 г. в сегмента „Пакетни 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
– 90,7% 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 2019 г. 422 предприятия (с 8 по-малко спрямо 2018 г.) са вложили инвестиции
в изграждането и поддържането на обществени електронни съобщителни мрежи в размер
на 425,199 млн. лв. при планирани през 2018 г. 393,485 млн. лв., което показва, че вложените
инвестиции са с 8,1% повече от планираните от предприятията за 2019 г.
През годината във фиксирани мрежи за предоставяне на електронни съобщителни
услуги са вложени инвестиции в размер на 115,810 млн. лв., като от тях 60,812 млн. лв. (с
25,974 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 2019 г., се е увеличил с 3 спрямо 2018 г. (196 предприятия през
2019 г., спрямо 193 предприятия през 2018 г).
През 2019 г. вложените инвестиции в мобилни мрежи представляват 34,1% от
общите инвестиции на предприятията, като се отчита нарастване с 9,6 процентни пункта за
едногодишен период. Вложените инвестиции в размер на 145,051 млн. лв. са с 18,8% повече
от планираните от предприятията инвестиции в мобилни мрежи за 2019 г.
2. Гласови телефонни услуги
В обхвата на сегмента „Гласови телефонни услуги” се включват: 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 SMS9 и MMS10) и други гласови
услуги (VoIP11 услуги, предоставяне на гласова услуга чрез търговско представителство и
др.).
В таблица 2 е представена обобщена информация за разглеждания сегмент през 2019
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 услуги12.

Кратки текстови съобщения.
Мултимедийни съобщения.
11
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.
12
Подробна информация относно предоставянето на фиксирана и мобилна телефонни услуги е представена в
т. 2.1. и т. 2.2.
9

10
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Таблица 2
Брой предприятия, брой абонати/постове и приходи по вид на предоставяните
гласови телефонни услуги през 2019 г.
Брой
предприятия,
предоставящи
услугата към
31.12.2019 г.

Наименование на услугата

Брой абонати/постове към
31.12.2019 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

28

938 471*

465 368

114,644

7,312

2. Мобилна телефонна услуга чрез номера от
ННП

4

8 134 581

5 909 337

1 042,060

576,820

3. Други гласови услуги

20

///

///

15,430

47

///

///

1 172,133

Общо

///
584,132
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Забележка: Символът /// означава, че информацията не е приложима за посочения показател или представлява
търговска тайна, навсякъде в този документ, където той е ползван.
През 2019 г. две предприятия са предоставяли услуга чрез обществени телефони/кабини. С оглед опазване търговска
тайна за техните данни, в таблицата не е обособена самостоятелна позиция „Телефонна услуга чрез обществени
телефони“ - данните са включени в т. 1.

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2019 г. броят на предприятията, които предоставят услуги от групата „Мобилна
телефонна услуга чрез номера от ННП” не се променя и към 31.12.2019 г. активните са
четири. Общият брой на предприятията, декларирали дейност по предоставянето на
фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП и чрез обществени телефони/кабини към
края на годината възлиза на 28. Двадесет и седем от предприятията предоставят фиксирана
телефонна услуга, както и свързаните с нея услуги за взаимно свързване на обществени
телефонни мрежи, включително „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК),
което предоставя услугата и чрез обществени телефони/кабини. Едно предприятие е
декларирало предоставяне на фиксирана телефонна услуга само чрез обществени
телефони/кабини13. Други гласови услуги в края на 2019 г. предоставят 20 предприятия при
25 през предходната година.
През 2019 г. общият обем на реализираните приходи от гласови телефонни услуги с
включени приходи от пакетни услуги, възлиза на 1 172,133 млн. лв. и бележи спад (с 2,7%)
спрямо предходната 2018 г., когато обемът на сегмента е 1 204,421 млн. лв.14
Тенденцията на спад на приходите в сегмент „Гласови телефонни услуги“ се запазва
за поредна година, като през 2019 г. тя е провокирана от намаление в приходите от всички
групи услуги, включени в сегмента. Най-слабо е намалението на приходите от мобилна
телефонна услуга – с 2,6% за едногодишен период, при 4,1% намаление за предходния
период (2017 - 2018 г.). При фиксираната телефонна услуга се отчита спад с 2,7% при 13,8%
за предходния период. В групата на други услуги през 2019 г. се отчита спад със 7,1% в
сравнение с 2018 г. Основният обем на приходите в тази група се формира от
предоставянето на VoIP услуги – близо 98,0%, като в абсолютна стойност увеличението на
приходите от тези услуги за една година е с 15,9%.

За 2018 г. 27 предприятия са декларирали дейност по предоставянето на фиксирана телефонна услуга чрез
номера от ННП и телефонна услуга чрез обществени телефони / кабини, като 1 предприятие (БТК) е
предоставяло и двете услуги, 25 предприятия, включително БТК, са декларирали дейност по предоставянето
на фиксирана телефонна услуга чрез номера от ННП, включително услуги по взаимно свързване на
обществени телефонни мрежи, и 2 предприятия – само телефонна услуга чрез обществени телефони/кабини.
14
Данните за 2018 г. са актуализирани.
13

14

Фигура 6 представя разпределението на приходите на отделните услуги в обема на
сегмента за периода 2017– 2019 г.
Структура на приходите по видове услуги на пазарен
сегмент "Гласови телефонни услуги" за периода 2017-2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 6
И през 2019 г. не се наблюдава изменение в структурата на пазарния сегмент
„Гласови телефонни услуги“, представена чрез приходите по видове услуги. Очаквано в
общия обем на сегмента най-голям дял формират приходите от мобилна телефонна услуга
(88,9%, при 88,8% за предходната година).
2.1. Фиксирана телефонна услуга
Участници на пазара
В края на 2019 г. общият брой на предприятията, оторизирани от КРС15 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 26. С намерения за осъществяване на обществени електронни
съобщения чрез препродажба на фиксирана телефонна услуга чрез вторично получени
номера са регистрирани 13 предприятия. Предприятията, вписани в регистъра на КРС с
намерения да предоставят телефонни услуги чрез обществени телефони към края на 2019 г.
са 12 на брой.
В края на 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
Предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –номера
от Националния номерационен план (ННП), за предоставяне на фиксирана телефонна услуга.
15
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взаимно свързване на обществени телефонни мрежи. Двадесет и четири предприятия от тях
са предоставяли достъп до фиксирана телефонна услуга на крайни потребители чрез
географски номера, като 19 предоставят услугата чрез първично предоставен ресурс и 5
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 2019 г. дейност по
предоставянето на телефонна услуга чрез обществени телефони/кабини, освен БТК, е
декларирало още само едно предприятие.
През 2019 г. 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
2018 г.
Предприятие

Дял на база брой
постове на
абонати

2019 г.
Дял на база
приходи от
абонати

Дял на база брой
постове на
абонати

Дял на база
приходи от
абонати

БТК

60,7%

84,0%

60,2%

84,2%

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

23,7%

7,7%

24,5%

7,2%

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

13,5%

5,2%

13,4%

4,7%

2,2%

3,2%

1,9%

3,9%

Всички останали

Източник: Данни, подадени в КРС
Видно от представените в таблицата данни, през 2019 г. спрямо 2018 г. не се
наблюдава съществено изменение в пазарните дялове на предприятията, които формират
98% от пазара, измерен в брой фиксирани телефонни постове на абонати на фиксирана
телефонна услуга и 96% от реализираните приходи от абонати на услуги на дребно. И през
2019 г. БТК продължава да има най-голям пазарен дял на база фиксирани телефонни
постове, като намалението спрямо 2018 г. е с 0,5 процентни пункта, следван от А1 с ръст от
0,8 процентни пункта. При Теленор за едногодишния период се отчита минимално
намаление с 0,1 процентни пункта.
На база приходи от предоставяне на фиксирана телефонна услуга на крайни абонати,
включително и частта на приходите от предоставяне на услугата в пакет с други електронни
съобщителни услуги, също не се отчитат съществени изменения в пазарните дялове – при
БТК се отчита едногодишен ръст с 0,2 процентни пункта в сравнение с 2018 г. Пазарните
дялове на А1 и Теленор, изчислени на база приходи на дребно намаляват с по 0,5 процентни
пункта в сравнение с предходната година.
Телефонни постове на абонати на фиксирана телефонна услуга
През 2019 г. за поредна година се отчита спад в броя на фиксираните телефонни
постове. В броя на постовете на историческото предприятие намалението е с 13,9%, а
спадът на общия брой на фиксираните телефонни постове на абонатите на алтернативните
предприятия е 12,0%. В резултат, общият спад през 2019 г. в сравнение с 2018 г. възлиза на
13,2%, което е с 0,3 процентни пункта по-малко в сравнение с намалението през 2018 г.
спрямо 2017 г. (13,5%).
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На фигура 7 е представена информация относно изменението на броя на
фиксираните телефонни постове и фиксираната телефонна плътност по население за три
годишен период.
Фиксирани телефонни постове и фиксирана телефонна плътност по
население в България за периода 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 7
Намаляващият интерес на потребителите на гласови услуги към фиксираната
телефонна услуга води до ежегодно намаление на броя на фиксираните телефонни постове,
като за разглеждания тригодишен период (2017 г. – 2019 г.) общият отчетен спад при този
показател възлиза на 24,9%. В резултат от намалението на общия брой фиксирани
телефонни постове, стойността на показателя „фиксирана телефонна плътност по
население” също намалява и през 2019 г. достига 13,5%16.
През 2019 г., за поредна година, намалява броят на обществените телефони/кабини,
като спадът в сравнение с 2018 г. е с 4,3%.
Потребление (трафик) на фиксирана телефонна услуга
В резултат от намалението на броя на абонатите на фиксирана телефонна услуга
очаквано, за поредна година, се отчита и спад в потреблението на услугата. През 2019 г.
обемът на изходящия трафик (измерен в минути), генериран от потребителите 17 при
осъществяването на национални (селищни и междуселищни повиквания, повиквания към
мобилни наземни мрежи и към негеографски номера) и международни повиквания,
намалява с 13,6% в сравнение с 2018 г., (при намаление от 17,9% за периода 2017-2018 г.) и
възлиза на 549,88 млн. минути. От него едва 0,1% е делът на трафика, генериран от
Показателят „фиксирана плътност по население” е изчислен като съотношение между общия брой на
активните телефонни постове 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)
17
Включен е трафикът, генериран от абонати на фиксирана телефонна услуга (вкл. от услугата „избор на
оператор“), както и трафикът от обществени телефони/кабини.
16

17

обществени телефони/кабини, като в абсолютна стойност през 2019 г. обемът му намалява
с 55,2% спрямо 2018 г.
Моделът на предоставяне на услугата, изразяващ се във включването на все по-голям
обем телефонен трафик в месечните абонаменти на абонатите на фиксирана телефонна
услуга се прилага и през 2019 г., като делът на генерирания трафик от повиквания в рамките
на абонаментите нараства с 2,7 процентни пункта и достига 87,4%. Така трафикът от
повиквания, който се заплаща от абонатите извън месечния абонамент представлява едва
12,6% от общо генерирания трафик. През 2019 г. отново потреблението на услугата „избор
на оператор“ е символично, като само едно предприятие18 е декларирало предоставянето на
тази услуга.
Фигура 8 представя разпределението на общия обем трафик, генериран от
фиксирани мрежи, в периода 2017-2019 г., в зависимост от направленията на повикванията.
Разпределение на трафика, изходящ от фиксирани мрежи за периода
2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 8
През 2019 г., както и през предходната година, увеличение в обема на трафика от
повиквания се отчита само при повикванията към мобилни мрежи – с 12,3% за едногодишен
период, като 86,7% от общия обем на този трафик е от потребление, включено в
абонаментите. В резултат на това относителният дял на този трафик в общия обем минути
от генерирани повиквания нараства с 5,8 процентни пункта и достига 25,1%, като за първа
година надвишава дела на трафика към други фиксирани мрежи. Въпреки че делът на
международните повиквания в общия обем трафик се увеличава с 0,1 процентни пункта, в
абсолютна стойност се отчита намаление с 13,4% спрямо предходната година.
При останалите видове повиквания през 2019 г. спрямо 2018 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 23,1%, но за поредна
18

„Източна телекомуникационна компания“ ЕАД
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година генерира основната част от общо реализирания трафик – 40,0%;
трафикът от повикванията към други фиксирани мрежи (off net) бележи спад с 16,0%
и делът му спада с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Приходи от фиксирана телефонна услуга
През 2019 г. общият обем на реализираните приходи от предоставяне на фиксирана
телефонна услуга19 възлиза на 114,644 млн. лв., което представлява спад с 2,7% спрямо 2018
г. По-малкият процент на намаление за 2019 г., спрямо това за 2018 г., се дължи на ръст в
обема на приходите от предоставяне на услуги на едро (взаимно свързване), и по-конкретно
на услугата транзит – с 47,8%. Видно от структурата на общите приходи от фиксирана
телефонна услуга това води до увеличение и на дела на услугите на едро в общия обем на
приходите– от 11,0% през 2018 г. на 14,0% през 2019 г.
Приходите от обществени телефони/кабини през 2019 г. представляват едва 0,1% от
общите приходи от фиксирана телефонна услуга (за сравнение делът им през 2018 г. е бил
0,3%).
Разпределение на приходите от предоставяне на фиксирани
телефонни услуги за периода 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 9
В периода 2017-2019 г. основна част от общите приходи от фиксирана телефонна
услуга (76,2% през 2019 г.) се формира от инсталационни и абонаментни такси от
предоставяне на услугата на крайни потребители, като самостоятелна услуга и като част от
пакетна услуга.
Основните изменения, отчетени по отношение на приходите от фиксирана
телефонна услуга през 2019 г., са както следва:
 спад в обема на приходите от предоставяне на достъп до фиксираната телефонна
услуга (инсталационни и абонаментни такси) с 2,8% в сравнение с 2018 г.;
 поради все по-големия дял на изговорените „безплатни минути“, включени в цената
19

Вкл. приходите от повиквания чрез услугата „избор на оператор“ и обществени телефони/кабини.
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на месечните абонаменти, както и поради ежегодния спад в потреблението,
реализираните приходи от трафик извън абонаментите отчитат спад с 29,3% в
сравнение с 2018 г., при 30,2% за предходния период (2017-2018 г.). Спад се отчита
и при приходите, реализирани от повиквания от обществени телефони/кабини с
67,1%;
ръст в обема на приходите от предоставяне на услугите на едро (включващи
услугите по взаимно свързване - генериране, терминиране, транзит и физическа
реализация на взаимно свързване) с 23,8%.

Обобщение
През 2019 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, като към края на 2019 г. вече е под 1 млн.;
 обемът на генерирания трафик от повиквания, включен в абонаментите продължава
да нараства, като през 2019 г. абонатите на услугата заплащат извън абонаментите
едва 12,6% от трафика от реализираните повиквания;
 общото потребление от услугата, изразено в минути трафик от повиквания на
дребно, се свива, като ръст се отчита единствено при повикванията към мобилни
мрежи.
2.2. Мобилна телефонна услуга
Участници на пазара
През 2019 г. няма промяна в броя и състава на предприятията, които притежават
оторизация от КРС20 за предоставяне на мобилна телефонна услуга в страната. Това са
предприятията А1, БТК, „Булсатком“ ЕАД (Булсатком), Теленор и „Ти.Ком“ АД.
Представените от тях данни в КРС за отчет на дейността през 2019 г. показват, че 4 от тях
(А1, БТК, Булсатком и Теленор) продължават и през 2019 г. да предлагат и предоставят
мобилна телефонна услуга на пазара и 1 предприятие („Ти.Ком“ АД) все още не предлага
услугата.
На база брой абонати, към 31.12.2019 г. най-голям пазарен дял при предоставянето
на мобилна телефонна услуга продължава да има А1 (Таблица 4), а Теленор - на база
приходи от предоставяне на услугата на дребно21. Пазарният дял на Булсатком, изчислен
както на база брой абонати, така и на база приходи, остава символичен.

Предприятия, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера
от ННП, за предоставяне на мобилна телефонна услуга.
21
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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Таблица 4
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи мобилна телефонна услуга
на дребно

*Предприятието не предоставя мобилна телефонна услуга през 2018 г. и 2019 г.

Източник: Данни, подадени в КРС
Данните в таблица 4 показват, че през 2019 г. Теленор увеличава пазарния си дял,
както на база брой абонати, така и на база приходи на дребно. При А1 се наблюдава спад
спрямо предходната година и при двата показателя, а БТК увеличава пазарния си дял на
база брой абонати, но на база приходи пазарният дял на предприятието намалява.
Конкретните стойности на измененията в пазарните дялове на А1, Теленор и БТК през 2019
г., спрямо 2018 г., са както следва:
 относителният дял на А1, изчислен на база брой абонати, намалява с 0,9 процентни
пункта, а този, изчислен на база приходи, намалява с 0,3 процентни пункта;
 относителният дял на Теленор, изчислен на база брой абонати се увеличава с 0,5
процентни пункта, а този, изчислен на база приходи - с 2,3 процентни пункта;
 относителният дял на БТК, изчислен на база брой абонати нараства с 0,4 процентни
пункта, а на база приходи намалява с 1,8 процентни пункта.
Видно от представените данни за измененията в пазарните дялове на мобилните
предприятия през 2019 г. тези изменения не са достатъчно големи, за да доведат до
пренареждане на позициите им в сегмента спрямо предходната 2018 г.
Абонати на мобилна телефонна услуга
Към 31.12.2019 г. броят на абонатите на мобилна телефонна услуга (брой уникални
SIM карти) възлиза на 8 134 581 и за поредна година се отчита спад спрямо предходната
година (с 3,0% в сравнение с 2018 г.; към 31.12.2018 г. броят на абонатите е 8 387 160).
Данните, предоставени в КРС от предприятията, показват, че регистрираният през 2019 г.
спад се дължи както на намаление в броя на абонатите по договор, които към 31.12.2019 г.
са с 211 хил. бр. по-малко спрямо предходната година (спад с 3,0%), така и на намаление в
броя на потребителите на услугата с предплатени карти (спад с 3,1%, като в края на 2019 г.
те са почти с 42 хил. бр. по-малко спрямо 2018 г.). По информация от мобилните
предприятия значителното намаление при абонатите по договор е резултат най-вече от
деактивиране на ненужни SIM карти на бизнес потребители с цел оптимизиране на разходи
за мобилни услуги.
На следващата фигура е представена информация за броя на абонатите на мобилна
телефонна услуга и проникването („мобилна телефонна плътност”) на услугата сред
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населението за периода 2017 – 2019 г.22 Видно от представените данни на нея, отчетеният
за 2019 г. спад в общия брой на абонатите на мобилна телефонна услуга има негативен
ефект и върху размера на проникването на услугата сред населението.

Брой абонати и проникване на мобилна телефонна услуга в
България за периода 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 10
Към края на 2019 г. проникването на мобилната телефонна услуга в България
възлиза на 117,0%, което представлява спад от 2,8 процентни пункта спрямо проникването
за 2018 г. (119,8%). Посоченият спад показва, че през 2019 г. е налице засилване на темпа
на намаление при показателя „мобилна телефонна плътност” в сравнение с 2018 г., когато
спрямо 2017 г. е 1,2 процентни пункта.
Съотношението между потребителите на предплатена мобилна телефонна услуга и
абонатите по договор към 31.12.2019 г. остава непроменено спрямо предходната година –
16% от потребителите използват предплатена услуга и 84% имат сключен договор за
месечен абонамент с доставчик на услугата (фигура 11).

Показателят „мобилна телефонна плътност” е изчислен като съотношение между броя на абонатите на
мобилна телефонна услуга 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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Съотношение между потребители на предплатена услуга и абонати
по договор за периода 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 11
В процентно изражение, намалението в броя на абонатите по договор (с 3,0% ) и в
броя на потребителите с предплатени карти (с 3,1%) за 2019 г., е почти еднакво. Това
обстоятелство обуславя и липсата на промяна в съотношението между потребителите на
предплатена мобилна телефонна услуга и абонатите по договор през 2019 г. спрямо
предходната 2018 г.
Потребление (трафик) на мобилна телефонна услуга
С ръст от 1,1% за 2019 г., общият обем на изходящия трафик от мобилни мрежи в
страната23 възлиза на 19 589,35 млн. минути. В сравнение с 2018 г., темпът на ръста в
потреблението на мобилна телефонна услуга през 2019 г. се забавя (ръстът за 2019 г. е с 1,7
процентни пункта по-малък спрямо отчетения за 2018 г. ръст (2,8%)). Причина за това е
спад (с 5,5%) в броя на изговорените минути от мобилни към фиксирани мрежи в страната.
Броят на изговорените минути към мрежи в чужбина за 2019 г. продължава да се увеличава,
като отчетеният ръст запазва нивото си от предходната година - 3,5%. За поредна година е
налице спад в потреблението на мобилни разговори в рамките на собствената мобилна
мрежа (с 1,3% спрямо 2018 г.). Макар и по-малко, през 2019 г. отново има увеличение (с
4,9%) в броя на изговорените минути към други мобилни мрежи в страната (за сравнение –
увеличението при off net трафика за 2018 г. е 9,4%).
Делът на потреблението (брой изговорени минути) от абонати с предплатени SIM
карти в общото потребление на мобилна телефонна услуга през 2019 г. се свива до 3,9%
(при 4,1% за 2018 г.), а при абонатите по договор този дял съответно се повишава до 96,1%.
За разлика от предходната година, когато и при двете категории абонати се наблюдава ръст
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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в общия обем на изговорените от тях минути, през 2019 г. при абонатите по договор е
налице увеличение с 1,3%, а при абонатите с предплатени карти - спад с 3,0%.
Тенденцията на спад при потреблението на мобилни разговори в рамките на дадена
мобилна мрежа (on net) през последните години води и до свиване 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 е най-голям, но през последните 3
години (2017 – 2019 г.) той непрекъснато намалява (от 59,8% за 2017 г. на 56,0% за 2019 г.).
Същевременно, за посочения период се наблюдава ръст при дела на трафика извън
собствената мобилна мрежа (от 37,5% за 2017 г. на 41,4% за 2019 г.).

Разпределение на трафика, изходящ от мобилни наземни мрежи
за периода 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 12
Видно от данните на горната фигура делът на трафика към фиксирани мрежи в
страната (1,8% за 2019 г.) и делът на трафика към мрежи в чужбина (0,8% за 2019 г.) остават
почти на едни и същи нива през разглеждания 3 годишен период.
Наблюдаваната през последните години тенденция на спад при дела на on net
трафика и на увеличение при дела на трафика, генериран към други мобилни мрежи в
страната (off net) показва, че регулаторната намеса на КРС на пазара на едро за терминиране
на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи24 има положителен ефект върху
конкуренцията на пазара на мобилна телефонна услуга у нас. В резултат на това е преодолян
проблемът 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.
След отчетения през 2018 г. значителен ръст в броя на реално изговорените минути
в роуминг от абонати на българските мобилни предприятия (ръст с 57,2% при изходящи
повиквания в роуминг и с 46,3% при входящите повиквания в роуминг), през 2019 г. се
наблюдава спад в обема на реализирания трафик и при двата вида повиквания. Отчетеният
спад възлиза съответно на 9,1% при изходящите и на 5,3% при входящите повиквания в
роуминг. Като възможна причина за този спад може да бъде посочено все по-широкото
Регулация, в резултат от първи, втори и трети кръг анализи на пазара, проведени в съответствие с
регулаторната рамка в областта на електронните съобщения: https://crc.bg/bg/rubriki/216/pazarno-reguliraneelektronni-syobshtenija
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използване на т. нар. „Over The Top (OTT)“25 приложения за разговори през интернет (Viber,
Skype и др.), които потребителите, разполагащи със съответното устройство (смартфон,
таблет, преносим компютър), предпочитат да използват.
Кратки мултимедийни и текстови съобщения
За последните 3 години (2017 – 2019 г.) използването на кратки текстови съобщения
(SMS) у нас намалява с 18,2%, а броят на кратките мултимедийни съобщения (MMS) - с
9,7%. През 2019 г. изпратените SMS у нас възлизат на 382 млн. броя, което представлява с
3,7% по-малко спрямо предходната 2018 г. Изпратените MMS за 2019 г. са 4,3 млн. броя и
отчетеното намаление спрямо предходната година при тях е с 5,4%. Наблюдава се спад за
2019 г. и при SMS изпратени в роуминг (с 22,7%), а при изпратените MMS в роуминг
намалението е над 5 пъти.
Сред основните причини за наблюдавания спад при броя на изпратените SMS или
MMS са все по-широкото разпространение на смартфоните и предлагането на тарифни
планове за мобилна телефонна услуга с включени „безплатни“ минути за мобилни
разговори и МВ трафик за мобилен достъп до интернет. Тези два фактора имат негативно
влияние върху потреблението на SMS и MMS съобщения, тъй като потребителите на
мобилни телефонни услуги, разполагащи с достъп до интернет, предпочитат да използват
текстови разговори (т. нар. „чат“) или да изпращат съобщения през OTT приложения като
WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Viber или Skype, вместо да заплащат за
традиционен SMS или MMS.
По данни от последното проучване в областта на електронните съобщения на
Евробарометър, проведено сред домакинствата в държавите членки на ЕС през април 2017
г.26, 48% от анкетираните българи посочват, че използват незабавни съобщения през
интернет (instant messaging services). По отношение на използването на текстови съобщения
за ежедневна комуникация с хора в друга държава от ЕС, проучването показва, че 3% от
българите използват незабавни съобщения през интернет, а 1% изпращат SMS.
Приходи от мобилна телефонна услуга
През 2019 г. общият обем на приходите от предоставяне на мобилна телефонна
услуга възлиза на 1 042,060 млн. лв. и за поредна година бележи спад (с 2,6% спрямо
предходната 2018 г.). Обемът на приходите от предоставяне на мобилна телефонна услуга
на дребно е 863,246 млн. лв., а на приходите от услуги на едро – 178,814 млн. лв. Данните,
с които КРС разполага, показват, че регистрираният за 2019 г. спад в приходите от
предоставяне на мобилна телефонна услуга отново е изцяло провокиран от намаление в
приходите от услуги на дребно - с 3,2%. При приходите от услуги на едро (взаимно
свързване) е налице макар и малък, ръст спрямо 2018 г. с 0,1%. Анализът на данните сочи,
че през 2019 г. основните причини за регистрираното намаление в приходите от
предоставяне на мобилна телефонна услуга на дребно са следните:
 спад в броя на абонатите (с 21,6%) и в приходите (с 15,9%) от месечен абонамент и
инсталационни такси от самостоятелно предоставяне на мобилна телефонна услуга
в съчетание с недостатъчен темп на ръста в броя на абонатите (с 6,5%) и приходите
(с 4,7%) от предоставяне на услугата в пакет с други електронни съобщителни
услуги;
 повишаване на обема на изговорените „безплатни минути“, включени в цената на
месечния абонамент до 97,0% от общото потребление на мобилна телефонна услуга
и спад с 25,8% при приходите от мобилни разговори спрямо предходната 2018 г.;
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“.
26
Special Eurobarometer 462: E-Communications and Digital Single Market:
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2155_87_2_462_ENG
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спад с 4,5% при приходите от мобилна телефонна услуга в роуминг.

Във връзка с въведената от 15 май 2019 г. регулация на цените на международните
повиквания и на кратките текстови съобщения в рамките на Европейския съюз 27 може да
бъде отбелязано, че през 2019 г. се наблюдава ръст (в размер на 6,2% спрямо 2018 г.), при
потреблението на мобилни международни разговори с държави от ЕС/ЕИЗ в съчетание със
спад при приходите от тях в размер на 40,0%.
Разпределението (структурата) на приходите от мобилна телефонна услуга по
години за периода 2017 - 2019 г. е представено на следващата фигура 13. Видно от нея
определяща роля и през 2019 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 (65,5%). Отчетеният през 2018 г. малък ръст в
общия обем на приходите на едро има положителен ефект върху техния дял в сегмента,
който достига до 17,1%. Делът на приходите от телефонни разговори (6,5%) за поредна
година бележи спад – с 2 процентни пункта.
Разпределение на приходите от предоставяне на мобилна
телефонна услуга за периода 2017 - 2019 г.
1 200,0

Приходи (млн. лв.)

1 000,0

15,0%
16,7%

17,1%

800,0
600,0

64,3%
64,8%

65,5%

6,4%

3,9%
8,5%
6,1%

4,1%
6,5%
6,8%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

400,0
200,0

3,8%
10,5%

0,0

Услуги на едро (взаимно свързване)
Инсталационни такси, абонаменти и еднократни плащания от самостоятелна и пакетна услуга

SMS и MMS
Т елефонни разговори
Други (роуминг, гласова поща, справочни услуги и др.)

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 13
При дела на приходите от SMS и MMS се отчита незначително увеличение през 2019 г. (с
0,2 процентни пункта), както и при дела на приходите от други услуги (с 0,7 процентни
пункта).

Регулацията е предвидена в 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) No 531/2012.
27
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Обобщение
Развитието на мобилната телефонна услуга през 2019 г. продължава да се
характеризира със спад в общия обем на приходите и в броя на абонатите, съпроводен от
ръст в общото потребление на мобилни телефонни разговори.
За поредна година се наблюдава намаление в използването на SMS и MMS. До
голяма степен то е провокирано от наличието на тарифни планове за потребителите с голям
обем включени „безплатни“ минути за разговори и МБ интернет, в резултат на което
употребата на традиционните текстови и мултимедийни съобщения у нас е заменена от
използването на „Over The Top“ приложенията, които предоставят възможност за текстови
разговори („чат“) и изпращане на текстови съобщения през интернет.
Въведената от 15 май 2019 г. регулация на цените на международните повиквания и
на кратките текстови съобщения в рамките на ЕС се отразява положително върху данните
за потреблението на международни мобилни телефонни разговори през 2019 г. Подобен
положителен ефект при международните SMS обаче не се наблюдава. С оглед на това, че
посочената благоприятна за потребителите регулация на цените не обхваща цялата 2019 г.,
то същинският ефект от нея ще бъде отчетен през следващата година.
3. Услуги по предоставяне на линии под наем
Данните за 2019 г., представени от предприятията, предоставящи услугата „линии
под наем“, в т.ч. международни линии под наем, показват промяна в тенденцията,
наблюдавана през последните над десет години на този пазарен сегмент. Общите приходи
от предоставяне на услугата през 2019 г. възлизат на 15,202 млн. лв.,28 като се отчита
увеличение с 6,8% спрямо приходите, реализирани през предходната година.
Обобщена информация за броя на предприятията, предоставяли 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 2019 г.
Брой предприятия,
предоставящи
услугата през 2019 г.

Брой отдадени
линии под наем
към 31.12.2019 г.

Приходи през 2019 г.
(в млн. лв. без ДДС)

21

2 390

10,473

1.1. Национални линии под наем

17

2 084

5,636

1.2. Международни линии под наем

9

306

4,837

2. Линии под наем на дребно

12

2 069

4,729

Общо

24

///

15,202

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 104 уведомили
КРС за намеренията си да предоставят услугата „линии под наем”, вписани в публичния
регистър към 31.12.2019 г.) са били активни на пазарния сегмент. Девет предприятия са
предоставяли услугата както на пазара на дребно, така и на този на едро, и отново девет
Включени са приходите от национални линии под наем на едро и дребно, както и приходите от
националните участъци на международните линии под наем. Не включва приходи от участъците на
международните линии под наем извън територията на страната.
28
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предприятия са предоставяли услугата „международни линии под наем”.
В таблици 6 и 7 са представени пазарните дялове на основните предприятия,
предоставяли линии под наем на дребно/на едро през 2019 г.
Таблица 6
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи линии под наем на дребно
Предприятие
БТК
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕАД
Всички останали

2018 г.
2019 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
74,7%
69,7%
76,8%
64,5%
12,5%
9,7%
12,6%
17,1%
8,3%
10,8%
4,7%
7,8%
4,5%
9,7%
5,9%
10,6%

Източник:Данни, подадени в КРС
През 2019 г. спрямо 2018 г. общият пазарен дял (94,1%) на база брой линии на дребно
на трите основни предприятия намалява с 1,4 процентни пункта, като най-значително е
намалението в дела на София Комюникейшънс – с 3,6 процентни пункта. На база приходи
на дребно отчетеният спад в дела на трите предприятия е по-малък – с 0,9 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

2018 г.
2019 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
25,1%
25,7%
26,9%
31,6%
22,8%
9,6%
23,7%
9,3%
16,6%
33,8%
13,8%
28,8%
35,5%
30,9%
35,6%
30,3%

Източник:Данни, подадени в КРС
През 2019 г. спрямо 2018 г. общият пазарен дял (64,4%) на база брой линии на едро
на трите основни предприятия намалява с 0,1 процентни пункта, като най-значително е
намалението в дела на БТК – с 2,8 процентни пункта. На база приходи на едро отчетеното
увеличение в дела на трите предприятия е с 0,6 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 2019 г. спрямо предходната година отчетеното намаление е с 0,9%, което
се дължи изцяло на спада в броя отдадени линии под наем на дребно.
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Разпределение на броя линии под наем за периода
2017-2019 г.
6 000
6,1%
4 000

5,5%

6,9%

45,7%

46,7%

46,4%

48,9%

46,4%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Брой

47,5%

2 000

0
М еждународни линии под наем на едро
Национални линии под наем на едро
Линии под наем на дребно

Източник:Данни, подадени в КРС
Фиг. 14
Разпределението на линиите под наем е показано на фигура 14. Поради намалението
в броя линии под наем на дребно спрямо предходната година (с 5,9%), през 2019 г. се отчита
увеличение с 2,5 процентни пункта на дела на линиите под наем на едро за сметка на дела
на тези на дребно.
На фигури 15 и 16 е представено разпределението на броя предоставени линии под
наем на едро и на дребно за периода 2017 – 2019 г. според вида на интерфейса.
Разпределение на броя линии под наем
на дребно според вида на интерфейса
за периода 2017-2019 г.
3000
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Разпределение на броя линии под наем
на едро според вида на интерфейса за
периода 2017-2019 г.
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Фиг. 15
Източник:Данни, подадени в КРС

2070

1000
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231

2017 г.
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Алтернативни

2198
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2019 г.
Традиционни

Фиг. 16
Източник:Данни, подадени в КРС

Общият спад в линиите под наем на дребно през 2019 г. възлиза на 5,9%, като
традиционните линии намаляват с 2,9%, а алтернативните линии – с 14,9%. Отчетеният ръст
(3,9%) в броя линии под наем на едро е в резултат от увеличението с 6,2% в броя на
алтернативните линии на едро. Броят на традиционните линии под наем на едро
продължава да намалява (с 16,9%), но с по-бавни темпове сравнено с предходния период
(за сравнение през 2018 г. спрямо 2017 г. намалението е с 36,2%).
Приходи от линии под наем
На фигура 17 е представена структурата на реализираните приходи от предоставяне
на услугата „линии под наем” (на едро и дребно) за периода 2017-2019 г.
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Структура на приходите по видове услуги на пазарен
сегмент "Линии под наем" за периода 2017-2019 г.
20

Млн. лв.
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10
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31,8%

43,1%
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33,0%
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2019 г.

38,5%

0
Приходи от международни линии под наем на едро
Приходи от национални линии под наем на едро
Приходи от линии под наем на дребно

Източник:Данни, подадени в КРС
Фиг. 17
През настоящата година, намалението в общия брой на линиите под наем не се
отразява в спад на приходите в пазарния сегмент, а поради значителното увеличение на
капацитета на предоставяните линии, се отчита ръст от 6,8% спрямо предходната година.
През 2019 г. значителното увеличение в приходите от международни линии под наем на
едро (с 41,8% спрямо данните от 2018 г.), както и спадът в приходите от национални линии
под наем на едро (с 8,1%) оказват отражение върху съотношението между приходите от
услугата. В резултат, делът на международните линии на едро се увеличава със 7,8
процентни пункта за сметка на намалението на дела на националните линии на едро (с 6
процентни пункта) и на линиите под наем на дребно (с 1,9 процентни пункта).
Обобщение
През 2019 г. в сегмента „Услуги по предоставяне на линии под наем” се наблюдава:
 навлизане на две нови предприятия, които предоставят услугата „линии под наем”;
 увеличение на реализираните приходи, както на едро, така и на дребно;
 спад в броя линии под наем на дребно, но увеличение при тези на едро;
 спад в броя на традиционните линии под наем на едро, но увеличение на
алтернативните такива, които се предоставят при аналогични параметри на
значително по-ниски цени от 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 2019 г. Общият обем на реализираните приходи от услугите,
включени в сегмента „Пренос на данни и достъп до интернет“, възлиза на 998,067 млн. лв.,
като се отчита ръст от 12,5% спрямо предходната 2018 г.29
В таблица 8 е представена обобщена информация за броя на предприятията, които
през 2019 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.

29

Данните за 2018 г. са актуализирани. Приходите от сегмента през 2018 г. възлизат на 887,282 млн. лв.
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Таблица 8
Брой предприятия, абонати/потребители и приходи по вид на предоставяните
през 2019 г. услуги за достъп до интернет и пренос на данни
Наименование на услугата

1. Услуги за достъп до интернет и
пренос на данни на дребно
1.1. Достъп до интернет 3, в т. ч.:

655

Общо 1

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

///

///

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

Общо 2

958,509

447,663

649

8 482 748

6 086 407

900,751

447,663

1.1.1. фиксиран

648

2 012 292

677 377

289,576

64,567

1.1.2. мобилен4

5

6 536 107

5 474 681

611,175

383,096

1.2. Услуги за пренос на данни

58

///

///

57,543

///

10

///

///

215,281

///

116

///

///

39,557

///

84

///

///

27,148

///

2.2. Услуги за пренос на данни

19

///

///

4,929

///

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

46

///

///

5,983

///

9

///

///

1,496

///

686

///

///

998,067

///

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

2.4. Други услуги на едро
Общо
1

Брой абонати/потребители към
31.12.2019 г.

Брой
предприятия,
предоставящи
услугата през
2019 г.

Вкл. абонати на пакетни услуги.

2

Вкл. приходи от пакетни услуги

3

Данните за общия брой абонати и приходи на услуги за достъп до интернет са получени на база постъпили в КРС данни от 90,6% 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
Към 31.12.2019 г. общият брой на регистрираните в КРС предприятия с намерение
да предоставят услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет е 920, или с 2
предприятия повече спрямо регистрираните към края на предходната година. Броят на
предприятията, предоставящи реално услуги за достъп до интернет и пренос на данни през
2019 г., е 68630 като се отчита увеличение с 2 предприятия спрямо 2018 г.31 Броят на
предприятията, предоставящи услуги на дребно, остава непроменен спрямо предходната
година - 655, а броят на тези, предоставящи услуги на едро намалява с 2 предприятия за
едногодишния период.
Както през предходната година, така и през 2019 г. основните доставчици на
фиксиран достъп до интернет за крайни потребители (услуга на дребно) са БТК, А1 и
Булсатком.

Включително и предприятията, уведомили КРС за прекратяване на дейността през 2019 г. и декларирали
приходи през годината;
31
Данните за 2018 г. са актуализирани.
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Таблица 9
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи фиксиран достъп до
интернет на дребно
2018 г.
Предприятие

2019 г.

Дял на база
Дял на база
Дял на база брой
Дял на база брой
приходи от
приходи от
абонати на
абонати на
1
2
1
2
фиксиран достъп фиксиран достъп фиксиран достъп фиксиран достъп

БТК

27,1%

20,3%

27,2%

21,1%

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

26,2%

19,7%

26,0%

17,6%

БУЛСАТКОМ ЕАД

8,9%

10,8%

8,4%

10,3%

37,8%

49,2%

38,4%

50,9%

Всички останали
1

Включва абонати на пакетни услуги

2

Включва приходи от пакетни услуги

Източник: Данни, подадени в КРС
Видно от таблица 9 през 2019 г. БТК увеличава незначително своя пазарен дял на
база брой абонати (с 0,1 процентни пункта). При А1 и Булсатком, за разлика от предходната
година, се отчита спад на пазарния дял на база брой абонати, съответно с 0,2 и с 0,5
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 0,8 процентни пункта. Другите
две предприятия – А1 и Булсатком бележат спад в дела на приходите от фиксиран достъп
съответно с 2,1 и 0,5 процентни пункта спрямо 2018 г. При останалите предприятия се
отчита ръст както на база абонати на фиксиран достъп (с 0,6 процентни пункта), така и на
база приходи (с 1,7 процентни пункта).
През 2019 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 2018 и 2019 г.
Таблица 10
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи мобилен достъп до интернет
на дребно
2018 г.
Предприятие

Дял на база брой
абонати на
1

мобилен достъп

2019 г.
Дял на база
приходи от

Дял на база брой
абонати на
2

мобилен достъп

1

мобилен достъп

Дял на база
приходи от
2

мобилен достъп

БТК

34,8%

36,8%

34,1%

33,9%

А1 БЪЛГАРИЯ

32,8%

34,0%

34,1%

36,3%

ТЕЛЕНОР

32,4%

29,1%

31,8%

29,7%

БУЛСАТКОМ

0,03%

0,04%

0,02%

0,02%

ТИ.КОМ*

0,03%

0,02%

0,06%

0,05%

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.
2

Включва приходи от самостоятелна услуга чрез карта за данни или модем, приходи от пакетни услуги, включващи определен
обем трафик за данни на максимална скорост и/или обем трафик за данни на месец и обща месечна цена и приходи от трафик.

Източник: Данни, подадени в КРС
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Видно от данните, представени в таблицата, през 2019 г. се наблюдава разместване
на позициите на предприятията, предоставящи мобилен достъп до интернет на дребно
спрямо 2018 г. Ръст на пазарния дял на база абонати отчитат две предприятия - А1 и Ти.Ком,
съответно с 1,3 и 0,03 процентни пункта. Това е за сметка на останалите три предприятия
– БТК, Теленор и Булсатком, при които се отчита лек спад в рамките на 0,01 до 0,7
процентни пункта. С посочения ръст в дела на А1, изчислен на база брой абонати на
мобилен достъп, предприятието изравнява дела на БТК от 34,1%. На трето място по дял на
база абонати се нарежда Теленор, който отчита спад от 0,6 процентни пункта спрямо 2018
г. При пазарния дял на база приходи, с включена частта на приходите от предоставяне на
мобилен интернет в пакет с други електронни съобщителни услуги, нарастване отбелязват
отново А1 и Ти.Ком съответно с 2,3 и 0,03 процентни пункта. Към тях се присъединява и
Теленор, който също отчита ръст от 0,6 процентни пункта. Най-голям спад на база приходи
от 2,9 процентни пункта отчита БТК, с което отстъпва водещата позиция на А1. При
Булсатком спадът на база приходи за 2019 г. е незначителен – 0,02 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 2019 г., макар и в по-малка степен сравнено с 2018 г. Към
31.12.2019 г. общият брой на абонатите на интернет услуги на дребно (фиксиран и мобилен
достъп до интернет) е 8,483 млн. и бележи увеличение от 5,4% спрямо края на предходната
година (11,7% ръст през 2018 г. спрямо 2017 г.). Абонатите на пакетни услуги (с включен
фиксиран и/или мобилен достъп до интернет) също нарастват, като за последната година
увеличават броя си с 6,9% в абсолютно изражение и достигат 6,086 млн. През 2019 г.
абонатите на пакетни услуги представляват вече 71,8% от общия брой абонати32 и отчитат
увеличение с 1 процентен пункт спрямо предходната година.
Общият брой на абонатите на фиксиран достъп до интернет (включително и на
услуги, предоставяни в пакет)33 запазва своя постоянен темп на растеж. За изминалата
година абонатите се увеличават с 5,7%, достигайки 2,012 млн. Увеличението при броя на
абонатите на фиксиран достъп, предоставян самостоятелно, е с 8,2% спрямо предходната
година, докато броят на абонатите на фиксиран достъп в пакет също отчита увеличение, но
с едва 1%. Значително по-голямото увеличение на броя на самостоятелните абонати на
фиксиран достъп спрямо броя на абонатите, ползващи услугата в пакет може да се обясни
с възможностите, които фиксирания достъп до интернет предоставя - за достъп до видео и
телевизионно съдържание, използване на приложения за чат и разговори, които в голяма
степен покриват изискванията на потребителите и не е необходимо комбинирането на
услугата с други такива. Делът на абонатите на фиксиран достъп в общия брой абонати на
достъп до интернет остава непроменен спрямо предходната година – 23,7%.
През 2019 г. броят на абонатите, използващи услуги за мобилен достъп до
интернет34, се увеличава с 5,1% спрямо предходната година, достигайки 6,536 млн.
Нарастването се дължи основно на увеличението със 7,3% спрямо данните от 2018 г. на
броя на абонатите на мобилен достъп до интернет в пакет, който в края на 2019 г. възлиза
на 5,475 млн. Потребителите продължават да се преориентират към ползването на мобилен
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.
33
Включват се абонати на ADSL, LAN, RLAN, CATV, FTTx, сателитен достъп, фиксиран достъп през мобилна
мрежа, както и брой линии за достъп до интернет на дребно чрез линии под наем и специално организиран
достъп.
34
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);
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интернет в пакет, основно комбиниран с услуга за мобилен глас, поради което за поредна
година се отчита спад в броя на абонатите, ползващи услугата самостоятелно (чрез карти за
данни и/или модем) с 5,2% спрямо 2018 г., като в края на 2019 г. тези абонати намаляват до
1,061 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 13,7% спрямо предходната
година, като към 31.12.2019 г. той достига 4,038 млн. Делът на LTE абонатите в общия брой
абонати на мобилен достъп вече е 61,8%, а в относително изражение отчетеният ръст е с 4,7
процентни пункта.
На фигура 18 е представено проникването35 на фиксиран широколентов достъп до
интернет по население и домакинства36 и на мобилния достъп37 по население за периода
2017– 2019г.
Проникване на фиксиран широколентов достъп и мобилен достъп до
интернет на база домакинства и на база население за периода 2017 - 2019 г.
120,0%
106,3%

101,8%
100,0%

92,0%

80,0%
60,0%

60,8%

57,6%

54,2%

40,0%
25,5%

27,1%

28,8%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

20,0%
0,0%
Проникване на фиксиран широколентов достъп по домакинства
Проникване на фиксиран широколентов достъп по население
Проникване на мобилен достъп по население

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 18
В резултат от продължаващото нарастване на броя на абонатите на мобилен достъп
до интернет, показателят „проникване на мобилен достъп до интернет по население” също
отчита ръст от 4,5 процентни пункта спрямо 2018 г., а за периода 2017-2019 г. този ръст е с
14,3 процентни пункта. В края на 2019 г. проникването на фиксирания широколентов
достъп до интернет сред домакинствата в страната достига 60,8% спрямо 57,6% в края на
предходната година. Стойността на показателя „проникване на фиксиран широколентов
Показателят е изчислен като съотношение между броя на абонатите на фиксиран 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).
36
Показателят е изчислен като съотношение между броя на домашните абонати на фиксиран достъп към
31.12.2019 г. и броя на домакинствата от последното официално преброяване на НСИ, проведено през 2011
г.(3 005 589 - обикновени домакинства);
37
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)
35

34

достъп до интернет по население” също нараства, като достига 28,8%, което представлява
ръст с 1,7 процентни пункта.
Структурата на абонатите по видове фиксиран достъп до интернет за периода 2017–
2019 г. е показана на фигура 19.

Структура на абонатите по вид фиксиран широколентов достъп
до интернет за периода 2017-2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 19
Към края на 2019 г. преобладаващата част от абонатите на фиксиран достъп до
интернет в България продължава да ползва достъп чрез влакнесто-оптични мрежи (FTTH,
FTTB и FTTN/C) – 64,1%. Отчетеният ръст спрямо 2018 г. е в размер на 4,7 процентни
пункта, а в абсолютно изражение броят на абонатите, ползващи достъп чрез влакнестооптични мрежи, се е увеличил с 14,0%.
На следващо място се нарежда делът на абонатите на CATV достъп (базиран на
мрежите за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми и стандарт
DOCSIS), който отбелязва лек спад за периода 2017–2019 г. Към края на 2019 г. почти
всички абонати на CATV достъп (95,0%) ползват протокол DOCSIS 3.0, чрез който
максималната скорост към абоната може да достигне до 200 Mbps. За сравнение, в края на
2017 г. ползващите DOCSIS 3.0 потребители са били 91,7% от абонатите на CATV достъп,
като отчетеното увеличение за периода е в размер на 3,3 процентни пункта. Тенденцията на
спад на абонатите на xDSL достъп, предоставян единствено от БТК, продължава и през 2019
г. Спрямо края на предходната година броят на абонатите на този вид достъп е намалял с
8,6%, а за периода 2017 - 2019 г. спадът е с 18,8%. Миграцията на абонати от ADSL към
оптичен достъп при БТК също се запазва, като за едногодишния период се отчита
увеличение от 9,9% на абонатите на БТК, използващи влакнесто-оптични мрежи. За
периода 2017–2019 г. ръстът се равнява на 23,2% в абсолютно изражение. През 2017 г. БТК
стартира предоставянето на VDSL достъп в страната, като към края на 2019 г. делът на
абонатите на БТК, които използват VDSL в общия брой абонати на предприятието, е 8,3%
или с 4,6 процентни пункта повече спрямо 2018 г. За разлика от предходната година, през
2019 г. делът на абонатите на LAN достъп намалява с 3,8 процентни пункта до 4,5% от
общия брой абонати на фиксиран широколентов достъп. Делът на абонатите на друг вид
35

достъп38 през 2019 г. достига 9,2% като за тригодишния период, представен на фигура 19,
абонатите на този достъп отчитат най-значително увеличение - с 55,3%.
В края на 2019 г. абонатите на фиксиран широколентов достъп, използващи
високоскоростен достъп чрез NGA мрежи39, достигат 88,7% от общия брой абонати на
фиксиран широколентов достъп до интернет, а делът им се увеличава с 5,4 процентни
пункта в сравнение с края на 2018 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 скоростта на даунлоуд от международното пространство за тригодишния период
2017– 2019 г.
Разпределение на абонатите на фиксиран широколентов достъп
според скоростта за периода 2017-2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 20
Броят на абонатите, ползващи интернет достъп със скорости над и включително 30
Mbps продължава да се увеличава и през 2019 г., което е резултат от увеличаващия се брой
абонати, ползващи оптична свързаност и кабелен протокол за достъп DOCSIS 3.0. Към края
на 2019 г. 76,3% от абонатите използват скорости над и включително 30 Mbps като
отчетеното увеличение спрямо 2017 г. е с 10 процентни пункта. Над половината (54,9%) от
потребителите на фиксиран широколентов достъп ползват високоскоростен достъп със
скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до 99,99 Mbps, като
техният относителен дял за периода 2017–2019 г. се повишава с 3,2 процентни пункта. Найголям ръст се наблюдава при дела на потребителите на свръх-високоскоростен (над 100
Mbps) достъп, който за разглеждания тригодишен период се увеличава с близо 7 процентни
пункта, а спрямо 2018 г. също отчита най-голям ръст – с 3,4 процентни пункта. Броят на
абонатите на широколентов достъп, ползващи скорости над 100 Mbps, се е увеличил и в
абсолютна стойност. Спрямо 2018 г. 25,6% повече абонати ползват свръх-високоскоростен
(над 100 Mbps) достъп. За едногодишния период, се наблюдава увеличение със 7,1% в броя
Включват се RLAN достъп, фиксиран достъп през мобилни мрежи и достъп чрез спътникови мрежи.
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,
както и фиксиран достъп през мобилни мрежи със скорост над и вкл. 30 Mbps.
38
39

36

на абонатите, ползващи скорости от 30 до 99,99 Mbps, а при абонатите, ползващи скорости
до 29,99 Mbps се отчита спад с близо 10%.
Приходи от пренос на данни и достъп до интернет
През 2019 г. спрямо 2018 г. приходите40 от сегмента „Пренос на данни и достъп до
интернет” достигат 998,067 млн. лв. Отчетеният ръст с 12,5% спрямо данните от 2018 г. се
дължи основно на увеличението на приходите от услугите на дребно, където ръстът е с
12,8%. Общият размер на приходите от услуги на дребно е 958,509 млн. лв., от които
900,751 млн. лв. са приходи от услуги за достъп до интернет. Приходите от услуги на едро
са в размер на 39,557 млн. лв. и за първа година от 2016 г. насам отбелязват ръст. Спрямо
2018 г. този ръст е в размер на 6,4%. На фигура 21 е представена структурата на
реализираните приходи за периода 2017– 2019 г.41
Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент
"Пренос на данни и достъп до интернет" за периода 2017-2019 г.
100%
0,3%

0,3%

0,1%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

3,9%

2,7%

2,7%

0,04%

0,03%

0,02%

6,2%

5,7%

5,8%

88,1%

90,1%

90%
80%
70%

60%
50%

90,2%

40%
30%
20%

10%
0%
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Други услуги на едро

Предоставяне на едро на достъп до интернет чрез мрежи за достъп от следващо поколение (NGA)
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Услуги за пренос на данни (на дребно)

Достъп до интернет

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 21

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);
41
Данните за 2018 г. са актуализирани.
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И през 2019 г. в общата структура на приходите в сегмента не се наблюдават
съществени изменения и тя остава стабилна. Най-голям относителен дял (90,2%)
продължават да заемат приходите от услуги за достъп до интернет на дребно, които през
изминалата година отчитат ръст в абсолютна стойност от 12,7% спрямо 2018 г. Това
нарастване е в резултат основно от ръста на общите приходи от предоставяне на мобилен
достъп до интернет спрямо предходната 2018 г., който е в размер на 16,8%. В приходите от
пакетни услуги, включващи мобилен достъп до интернет, се отчита ръст от близо 30%
спрямо 2018 г., а за периода 2017–2019 г. тези приходи са се увеличили с над 100%. Общите
приходи от предоставяне на фиксиран достъп до интернет също отбелязват ръст (4,8%),
макар и значително по-малък спрямо ръста на приходите от предоставяне на мобилен
достъп до интернет. Това се дължи основно на увеличението на приходите от самостоятелна
услуга42 с 6,7% за сметка на приходите от предоставянето на пакетни услуги с включен
фиксиран достъп до интернет, които намаляват с 1,3% спрямо 2018 г.
Обобщение
Тенденциите, наблюдавани в сегмента „Пренос на данни и достъп до интернет” през
последните години, се запазват и през изминалата 2019 г. Спрямо 2018 г. се отчита:
 нарастване на общия брой на абонатите както на фиксиран, така и на мобилен достъп
до интернет, което се дължи на ръста в броя на абонатите на фиксиран достъп до
интернет, предоставян самостоятелно, както и на ръста на абонатите, ползващи
пакетни услуги, в които е включен мобилен достъп до интернет;
 продължаващо нарастване на дела на LTE абонатите в общия брой абонати на
мобилен интернет поради увеличаващото се покритие на LTE мрежите както по
територия, така и по население;
 нарастване на дела на абонатите в общия брой абонати на фиксиран достъп до
интернет, които ползват фиксиран високоскоростен и свръх-високоскоростен
достъп поради продължаващата миграция към NGA мрежи;
 ръст в общия обем на приходите от сегмента, поради увеличението на приходите от
достъп до интернет и най-вече поради увеличението на приходите от пакетни услуги,
включващи мобилен достъп до интернет.
5. Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми
През 2019 г. обемът на пазарния сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение
на радио- и телевизионни програми” възлиза на 424,531 млн. лв. и бележи ръст от 5,1%
спрямо 2018 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 22:

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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Таблица 11
Брой предприятия, брой абонати/потребители и приходи по вид на
предоставяните през 2019 г. услуги за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми в сегмента
Брой
предприятия,
предоставящи
услугата през
2019 г.

Наименование на услугата

1. Разпространение на радио- и телевизионни програми
на дребно

3

1.1. Кабелна телевизия4
1.2. Спътникова (сателитна) телевизия4
1.3. IPTV4

Брой абонати/потребители към
31.12.2019 г.
Общо

в т.ч. абонати на
пакетни услуги

1

Приходи
(в млн. лв. без ДДС)
Общо

в т.ч. от
пакетни услуги

2

247

2 029 464

660 289

391,353

128,472

215

552 044

340 936

110,324

66,336

3

963 163

103 132

175,433

20,066
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514 257

216 221

105,597

42,070

2. Наземно радиоразпръскване на радио- и телевизионни
програми

62

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

12

197

///

33,178

///

3.1. Услуги за пренос на радио- и телевизионни програми

5

79

///

4,717

///

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

118

///

28,461

///

///

424,531

///

Общо

///

///

///

///

///

///

1

Вкл. абонати на пакетни услуги.

2

Вкл. приходи от пакетни услуги.

3

Данните за общия брой абонати и приходите от услугите за разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно са към 30.04.2020 г. на база постъпила информация от 90,9% от

регистрираните предприятия.
4

Приходите от пакетни услуги по тв платформи са оценени на база разпределението на абонатите на пакетни услуги по платформи.

Източник: Данни, подадени в КРС
Според представените от предприятията данни, през 2019 г. ръстът в общите
приходи от сегмента е в резултат от нарастване в приходите от две услуги - IPTV (с 20,2%)
и кабелна телевизия (с 6,8%) за разглеждания едногодишен период. Приходите на всички
останали услуги в сегмента намаляват спрямо 2018 г. Незначителен спад се наблюдава в
размера на приходите от спътникова телевизия – с 0,9% и в тези от услуги на едро за
разпространение на радио- и телевизионни програми, в т.ч. услуга на едро чрез IPTV и/или
DVB-C способ – с 1,3% спрямо предходния отчетен период. За поредна година найзначителен спад спрямо 2018 г. е регистриран в приходите от услуги на едро за пренос на
радио- и телевизионни програми – 31%.Това се дължи на регистриран спад от 32,5% 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.
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Структура на приходите по видове услуги на пазарен сегмент "Услуги за
пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми" за
периода 2017 - 2019 г.
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Кабелна телевизия

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 22
През 2019 г. най-голям дял в общия обем на сегмента (92,2%) продължават да заемат
приходите от предоставяне на услуги на дребно за разпространение на радио- и
телевизионни програми (фигура 22): 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 2,5 процентни пункта
за едногодишен период, до 41,3%, следван от дела на приходите от кабелна телевизия, който
остава почти без изменение спрямо 2018 г. и възлиза на 26%. Делът на приходите от
предоставяне на IP телевизия отново отбелязва най-значителният ръст в относително
изражение спрямо предходната година – 3,2 процентни пункта, достигайки 24,9% в общия
обем на сегмента и доближавайки се до дела на приходите от кабелна телевизия. Найниските дялове заемат приходите от услуги на едро, съответно 6,7% от услуги за
разпространение на радио- и телевизионни програми, в т.ч. услуга на едро чрез IPTV и/или
DVB-C способ и 1,1% от услуги за пренос на радио- и телевизионни програми на едро.
5.1. Разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно
Участници на пазара
През 2019 г. броят на предприятията, предоставящи услуги по разпространение на
радио- и телевизионни програми на дребно, намалява с 2,4% до 24743 (таблица 11), като
продължава тенденцията на спад, отчетена в последните няколко години.
Към 31.12.2019 г. общият брой регистрирани в КРС предприятия за предоставяне на
кабелна телевизия е 299, като този на реално предоставялите тази услуга възлиза на 215
(намаление с 14 спрямо 2018 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 2019 г. броят на предприятията, които предлагат
едновременно кабелна телевизия и IPTV, възлиза на 11, половината от които попадат сред
Включително и предприятията, уведомили КРС за прекратяване на дейността през 2019 г. и декларирали
приходи през годината.
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най-големите 10 предприятия. Други 8 са преориентирали изцяло дейността си от
предоставяне на кабелна телевизия през 2018 г. към IPTV през 2019 г.
Предприятията, които към 31.12.2019 г. предоставят услугата спътникова
(сателитна) телевизия у нас, остават непроменени спрямо предходните години: Булсатком,
БТК и А1.
Към 31.12.2019 г. 134 предприятия са регистрирали намеренията си да предоставят
IPTV, като спрямо предходната година броят на реално предоставялите тази услуга
нараства с единадесет предприятия до 43. Други 8 са заявили, че имат намерение да
започнат предлагането й през 2020 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 20182019 г.
Таблица 12
Пазарни дялове на предприятията, предоставящи платена телевизия на
дребно за периода 2018-2019 г.
Предприятие

2018 г.
Дял на база
Дял на база
брой абонати
приходи

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

БУЛСАТКОМ ЕАД

39,1%

39,9%

36,3%

36,7%

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

24,1%

24,9%

25,0%

28,5%

БТК

23,1%

21,4%

24,1%

20,7%

Всички останали

13,6%

13,8%

14,6%

14,1%

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 2019 г. Независимо от
отчетения спад от 2,8 процентни пункта в дела на база брой абонати и 3,2 процентни пункта
в дела на база приходи, с най-голям относителен дял остава Булсатком. Втората позиция
заема А1. Делът на предприятието на база брой абонати бележи ръст от 0,9 процентни
пункта, а на база приходи – от 3,6 процентни пункта спрямо предходната година,
обхващайки съответно 25% от абонатите и 28,5% от приходите, генерирани от предоставяне
на платена телевизия през 2019 г. За разлика от предходната година, когато беше отчетен
спад в дяловете на третото по големина на този пазарен сегмент предприятие – БТК, през
2019 г. се наблюдава положително изменение в дела на база брой абонати – от 1 процентен
пункт, обхващайки 24,1% от абонатите на платена телевизия. Делът на база приходи обаче
продължава да намалява, макар и незначително спрямо предходната година – с 0,7
процентни пункта, до 20,7%. Наблюдаваният спад в дела на Булсатком по отношение на
броя на абонатите се отразява негативно върху съвкупния пазарен дял на първите три
предприятия, като отчетеният спад е с 1 процентен пункт за сметка на дела на всички
останали участници на пазарния сегмент.
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Абонати на услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на
дребно
Към 31.12.2019 г. броят на абонатите на платена телевизия на дребно остава почти
непроменен спрямо предходната година и възлиза на 2,03 млн. абоната 44, като показателят
отбелязва незначителен ръст от 0,1% спрямо края на 2018 г.
На следващата фигура са представени дяловете на абонатите по платформи в общия
брой абонати на платена телевизия за периода 2017-2019 г.

Хил. бр.

Разпределение на абонатите на платена телевизия (кабелна,
сателитна и IPTV) за периода 2017-2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 23
Ръст в броя на абонатите и в относителния им дял в общия брой абонати на платена
телевизия през 2019 г. се отчита единствено при IP телевизията. Броят на абонатите на IPTV
нараства с почти същия темп спрямо предходния едногодишен период – 16,6%, но делът му
се увеличава значително - с 3,6 процентни пункта, и към 31.12.2019 г. достига 25,3%.
Наличието на 12 нови предприятия, които са декларирали абонати към края на 2019 г., както
и регистрираният ръст в броя на абонатите на 83% 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 2019 г. е за сметка основно на спад
в дела на абонатите на сателитна телевизия, който за едногодишния период намалява с 3,2
процентни пункта, като стойността на показателя се връща на нивото от 2017 г. Независимо
от това, към 31.12.2019 г. абонатите на сателитна телевизия продължават да заемат найголемия дял, като обхващат почти половината от общия брой абонати на платена телевизия
в страната – 47,5% (фигура 23). В абсолютни стойности в броя на абонатите на сателитна
телевизия се отчита намаление в размер на 6,3% спрямо 31.12.2018 г.
Запазва се тенденцията на спад в броя на абонатите на кабелна телевизия, като през
настоящия отчетен период спадът е с 1,2%, а делът им в общия брой абонати на платена
телевизия намалява незначително с едва 0,4 процентни пункта до 27,2%. Разликата в
Данните за брой абонати са оценени. Включително абонати на пакетни услуги, които към 31.12.2019 г. са
660 289.
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абсолютно изражение между броя на абонатите на IP и кабелна телевизия вече е минимална,
което е видно и от сходството в дяловете на двете платформи в общия брой абонати на
платена телевизия, представен на фигура 23.
За изследвания период проникването45 на платена телевизия сред домакинствата в
България остава на същото равнище както през предходния едногодишен период. Към
31.12.2019 г. се отчита ръст 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 0,2 и 2,1 процентни пункта спрямо 2018 г. Проникването на IP
телевизията продължава да расте и към края на 2019 г. то достига 17,1%, отбелязвайки ръст
от 2,4 процентни пункта спрямо предходната година (фигура 24). Незначително нараства и
проникването на платена телевизия сред населението46 на България, като през 2019 г. то
достига 29,2%, увеличавайки стойността си с 0,2 процентни пункта спрямо 2018 г.
Проникване на телевизионната услуга (кабелна, сателитна и IPTV) за
периода 2015-2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 24

Показателят е изчислен като съотношение между броя на абонатите на платена телевизия към 31.12.2019 г.
и броя на домакинствата от последното официално преброяване на НСИ, проведено през 2011 г.(3 005 589 обикновени домакинства).
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Показателят е изчислен като съотношение между общия брой на абонатите на платена телевизия 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)
45
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На фигура 25 е представена структурата на абонатите на платена телевизия според
населеното място, в което използват тази услуга към 31.12.2019 г.

Структура на абонатите по вид на ползваната тв услуга и по
вид на населеното място към 31.12.2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 25
За поредна година делът на абонатите на сателитна телевизия в селата е в пъти поголям от дяловете на останалите две платформи. За разлика от предходните 3 години обаче,
делът му намалява с 2,8 процентни пункта за едногодишния период, за сметка на дела на
абонатите на кабелна (въпреки намалението им в абсолютни стойности с 2,9%) и IP
телевизия. В резултат на стартиране на IP телевизия в нови 68 села и отчетен ръст в
абонатите на тази платформа в други 45 села спрямо 2018 г., към края на 2019 г. броят на
абонатите на IPTV в селата се увеличава почти 2 пъти, което се отразява и на дела му,
нараствайки повече от двойно до 1,5% за разглеждания период.
Абонатите и на трите платформи в градовете заемат относително сходни дялове,
като за първа година делът на абонатите на IPTV изпреварва този на абонатите на кабелна
телевизия, обхващайки 31,6% от общия брой абонати на платена телевизия в градовете.
Делът на абонатите на кабелна телевизия намалява с 1,7 процентни пункта до 29,9%, а този
на сателитна телевизия намалява с 1,4 процентни пункта до 38,4%, в съответствие с общия
спад, наблюдаван на национално ниво (фигура 25).
Броят на абонатите на пакетни услуги с включена телевизионна услуга в тях
нараства незначително, като през 2019 г. спрямо предходната година отчетеният ръст е в
размер на 1,1% и представлява 33% 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 31.12.2019 г.
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Разпределение на абонатите по платформи според вида на
ползваната услуга (самостоятелна или в пакет) към 31.12.2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 26
За изследвания едногодишен период не се наблюдават съществени изменения в
структурата на абонатите по вид на потребяваната услуга. Спрямо края на 2018 г. дяловете
на абонатите на пакетни услуги със сателитна и IP телевизия намаляват с 0,4 и 2,5
процентни пункта, като към 31.12.2019 г. достигат съответно 10,7% и 42% от общия брой
абонати на съответната платформа (фигура 26). За същия период относителният дял на
абонатите на пакетни услуги с включена кабелна телевизия нараства с 0,6 процентни
пункта, достигайки до 61,8%.
Разпределение на абонатите на пакетни услуги според вида
на телевизионната услуга, включена в пакета за периода
2017-2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 27
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И през 2019 г. делът на абонатите на пакетни услуги с кабелна телевизия обхваща
над половината от общия брой абонати на пакетни услуги с включена телевизия. За
едногодишния период той намалява с 0,7 процентни пункта и към 31.12.2019 г. е в размер
на 51,6% (фигура 27). Продължава спадът в броя на абонатите на пакетни услуги със
сателитна телевизия. Спрямо 2018 г. те са намалели с 10% (или с 11,3 хил. абоната, поради
деклариран спад в броя на абонатите на пакетни услуги със сателитна телевизия на две от
трите предприятия, предоставящи услуги посредством тази платформа), а делът им в общия
брой абонати на пакетни услуги с включена телевизия е намалял с 1,9 процентни пункта до
15,6%. Към края на 2019 г. спрямо края на 2018 г. ръст е регистриран единствено в броя на
абонатите на пакети с IPTV – с 10%, което рефлектира положително и върху дела му в
общия брой за едногодишния период, нараствайки с 2,6 процентни пункта до 32,7%.
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 2019 г. възлиза на 391,353 млн. лв., като нараства спрямо 2018 г. с 6,3%
(фигура 28). На следващата фигура е представено разпределението на приходите от
предоставяне на платена телевизия по платформи в общия обем на сегмента на дребно.
Структура на приходите от предоставяне на платена телевизия за
периода 2017-2019 г.
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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.

Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 28
Приходите от две от телевизионните платформи бележат ръст през 2019 г. спрямо
предходната година, като най-съществен е той при приходите от IPTV, които се увеличават
с 20,2% за едногодишния период, а делът им в общия обем на пазарния сегмент на дребно
нараства с 3,1 процентни пункта, достигайки 27%. При приходите от предоставяне на
кабелна телевизия в абсолютно изражение също се отчита ръст – с 6,8% спрямо 2018 г., като
делът им в общия обем на пазарния сегмент остава почти без промяна. Спад се наблюдава
както в абсолютно, така и в относително изражение единствено по отношение на приходите
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от сателитна телевизия. За едногодишния период са генерирани с 0,9% по-малко приходи
от предходната година, а делът им в общия обем на пазарния сегмент намалява с 3,3
процентни пункта, но остава най-висок – 44,8%.
Делът на приходите от предоставяне на пакетни услуги с включена телевизия остава
без изменение спрямо предходната година – 33% от общия обем на сегмента на дребно. По
отношение на генерираните приходи от самостоятелна услуга, се наблюдава ръст при
приходите от IPTV и кабелна телевизия, като за изминалата година той е в размер съответно
на 23,1% и 9,2%. Не се отчита значително изменение в приходите от самостоятелна
сателитна телевизия – те намаляват с 0,4% спрямо предходната година.
5.2. Пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми и IPTV на едро
През 2019 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, е 12.
Подробна информация за броя на предприятията, предоставяли през 2019 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 29
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 2019 г.
Брой предприятия,
предоставящи
услугата
през 2019 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
31.12.2019 г.

5

1.1.1. Наземен радиорелеен пренос

1

1.1.2. Спътников пренос

4

1.1.3. Друг вид пренос

1

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

Приходи от услугата
през 2019 г.
(в млн. лв. без ДДС)

79

4,717

///
24

4,319

///

7

83

26,288

1.2.1. Наземно радиоразпръскване

6
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21,085

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

2
Общо

12

197

33,178

Източник: Данни, подадени в КРС
През 2019 г. броят на предприятията, предоставящи услуги за пренос на радио- и
телевизионни програми, е 5, като намалява с едно спрямо активните през 2018 г. Броят на
потребителите на тези услуги обаче нараства с 21,5% спрямо предходната година.
Спрямо 2018 г. предприятията, предоставящи услуги за разпространение на радиои телевизионни програми, нараства с едно до 7, а потребителите на този вид услуги
нарастват с над 12%. Телевизионни услуги на едро чрез IPTV и/или DVB-C способ през
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2019 г. продължават да се предоставят само от две предприятия47.
Приходите от предоставяне на услуги на едро за пренос и разпространение на радиои телевизионни програми възлизат на 33,178 млн. лв., като намаляват със 7% спрямо
предходната година. Този спад е в резултат от отчетено отрицателно изменение както в
приходите от услугите за пренос на радио- и телевизионни програми – 31%, така и в
приходите от разпространение на радио- и телевизионни програми – 2% спрямо
предходната година. Ръст е регистриран единствено по отношение на третата основна
категория телевизионни услуги на едро – тези, предоставяни чрез IPTV и/или DVB-C
способ. През годината са генерирани 8,6% повече приходи, но те не биха могли да
компенсират общия спад в приходите от сегмента на едро, поради все още ниския
относителен дял, който заемат тези услуги в обема на приходите от предоставяне на
телевизионни услуги на едро (фигура 29).

Структура на приходите по видове услуги за пренос/разпространение на
радио- и/или телевизионни програми на едро за периода 2017 - 2019 г.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 29
От данните на фигура 29 е видно, че и през 2019 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 – 63,6%, а наймалък дял (0,02%) 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 2019 г. 61 предприятия притежават регистрация в КРС за предоставяне на
услуги за наземно радиоразпръскване на радиопрограми, като 56 от тези предприятия са
действащи. Предприятията с национално покритие към 31.12.2019 г. остават две –
Българско национално радио и „Дарик радио” АД.

„Митко.Ком” ЕООД и „Виора Интерактив” ООД.
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Обобщение
През 2019 г. за сегмента „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми” се наблюдават следните изменения спрямо 2018 г.:
 Ръст в общия обем на приходите от сегмента, в резултат от отчетения ръст в
приходите от предоставяне на кабелна телевизия и IPTV на дребно;
 Незначителен ръст 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;
 Спад в приходите от услуги за пренос и/или разпространение на радио- и
телевизионни програми на едро и нарастване в броя на потребителите на тези услуги.
6. Перспективи за развитие на българския пазар на електронни съобщения
Българският пазар на електронни съобщения продължава своето възходящо
развитие и през изминалата 2019 г. Движени от непрекъснато нарастващите изисквания на
потребителите, предприятията, доставчици на електронни съобщителни услуги,
продължават 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, предприятията разширяват своите услуги
като предлагат всеобхватни и иновативни решения на потребителите, излизащи извън
рамките на традиционните комуникационни услуги като услугите „умен дом“, „дигитален
портфейл“, интернет на нещата (IoT) и др. Разгръщането на 5G мрежи също се очаква да
даде тласък в развитието на дигиталните услуги, предлагани от предприятията.
Наблюдаваните през 2019 г. тенденции, които се очаква да се запазят и през следващата
година, са следните:
 Наличие на силна конкуренция между основните предприятия – доставчици на
мобилна телефонна услуга в страната, нарастване на размера на общото потребление
на мобилна телефонна услуга и ръст в дела на трафика към други мобилни мрежи в
страната (off net);
 Увеличение на броя на абонатите на мобилен интернет, използващи LTE технология,
както поради силната конкуренция между предприятията и стремежа им да
предоставят нови услуги, така и поради увеличаващото се покритие на тези мрежи;
 Увеличение на броя на абонатите, използващи фиксиран високоскоростен и свръхвисокоскоростен достъп, дължащ се на продължаващата миграция към NGA мрежи,
които предоставят услуги с повишени характеристики, повишено качество на
обслужване и симетрия на скоростите на даунлоуд и ъплоуд;
 Намаление на приходите от фиксирана телефонна услуга на дребно, спад в общия
брой на фиксираните телефонни постове и общото потребление от услугата, като
ръст се отчита единствено при повикванията към мобилни мрежи;
 Запазване на възходящото развитие на IP телевизията по отношение на абонати и
приходи и ръст в броя на доставчиците, предоставящи телевизионни услуги
посредством повече от една платформа, което ще рефлектира върху динамиката в
сегмента и ще стимулира конкуренцията;
 Нарастване на реализираните приходи от предоставяне на услугата „линии под
наем“ и увеличение в броя на алтернативните линии (за сметка на традиционните
такива), които се предоставят при аналогични параметри, но на значително по-ниски
цени;
 Увеличение в броя на абонатите и приходите от пакетни услуги, като се запазва
предпочитанието към пакетните услуги, формирани от две електронни съобщителни
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услуги (двойни пакети) и по-конкретно към пакетите, включващи мобилна услуга
(мобилен глас и/или мобилен интернет) за сметка на тройните и четворни пакети.
7. Предоставяне на универсалната услуга
7.1. Степен на задоволеност от предоставянето на универсалната услуга
Към 31.12.2019 г. предприятието, задължено да предоставя универсалната услуга48
– БТК, осигурява 81% покритие, измерено по брой териториални единици. Спрямо 2018 г.
не е регистриран спад на покритието по брой териториални единици. Посоченото покритие
обхваща населени места и селищни образувания (курортни комплекси и други), които
фигурират в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици49.
През 2019 г. телефонната плътност по домакинства50 бележи спад с 3 процентни
пункта спрямо предходната година, в резултат на устойчивата тенденция на намаляване на
общия брой домашни абонати на БТК. Към 31.12.2019 г. БТК осигурява достъп и
предоставя обществени телефонни услуги на близо 14% по-малко домашни абонати спрямо
предходната година.
7.2. Анализ на предоставянето на универсалната услуга
7.2.1. Достъп и предоставяне на универсалната услуга
Видно от фигура 30 по-долу, към края на 2019 г. общият брой подадени обосновани
заявления за свързване е намалял с 37% спрямо предходната година. Продължава да се
наблюдава намаление и на броя подадени заявления за свързване от хора с увреждания, като
подадените заявления за свързване са с близо 23% по-малко спрямо 2018 г. Това
потвърждава трайната тенденция към намаляващ интерес към услугите от обхвата на
универсалната услуга.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 30
През 2019 г. броят на чакащите удовлетворение заявления е с 26% по-малък от
предходната година, което се дължи най-вече на намалението на общия брой подадени
На основание § 7 от Закона за електронните съобщения.
https://www.ekatte.com/;
50
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.).
48
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заявления. Делът на отказаните заявления за свързване спрямо общия брой подадени
заявления е 25%, като от тях преобладаващата част 81% е в резултат на оттеглен интерес на
клиентите.
БТК изпълнява задължението си да осигурява безплатни повиквания към спешни
номера, като през 2019 г. делът на реализирания трафик към тях се запазва и възлиза на
0,08% от общия обем трафик към национални номера.
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 2019 г., като намалението е с 4,3% спрямо 2018 г.
Както през 2018 г., така и през 2019 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 № 6 51. За останалите категории
кметства критериите за достатъчен брой ОТА не са изпълнени.
Съгласно регламентираните в Наредба № 6 критерии, БТК има задължение за
осигуряване на достатъчен52 брой ОТА. Според тези критерии в Таблица 14 е представен
броят на ОТА, при който задължението за осигуряване на достатъчен брой през 2019 г. би
се счело за изпълнено.
Таблица 14
Достатъчен брой
Население
Брой кметства
ОТА
1979
1979
под 500 жители
997
1278
от 500 до 1500 жители
451
3590
над 1500 жители
3427
6847
Общо:
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 6,9% спрямо предходната година. Към
31.12.2019 г. тези ОТА достигат 59,4% 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 2019 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.

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.);
52
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
51
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7.2.3. Осигуряване на телефонен указател и предоставяне на справочни услуги
Съгласно ЗЕС и във връзка с разпоредбите на чл. 6 от Наредба № 553 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 2019 г. в електронна форма.
Указателят е достъпен на официалната страница на предприятието54. Няма реализирани
продажби на телефонен указател в печатна форма.
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 2019 г. се наблюдава значителен спад в размер на 27,8% на трафикa от крайни
потребители при осъществяване на телефонни справочни услуги и 7,3% спад на трафика
към номера за безплатни спешни повиквания.
7.2.4. Достъпност на цените на универсалната услуга
Изпълнявайки задължението за предоставяне на ценови пакети от обхвата на
универсалната услуга на достъпни55 цени, през 2019 г. БТК продължава 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 31.12.2019 г. абонатите на ценови пакети от обхвата на универсалната услуга
намаляват с 12,7% спрямо 2018 г. На графиката по-долу, е представена динамиката в броя
на абонатите на ценови пакети от обхвата на универсалната услуга за 2018 г. и 2019 г.
Изменение на броя на абонатите на ценови пакети от
обхвата на универсалната услуга
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Източник: Изчисления по данни, подадени в КРС
Фиг. 31
Броят на абонатите на ценови пакети за хора с ниски доходи и броят на абонатите на
ценови пакети за хора с увреждания намаляват за 2019 г. спрямо предходната година,
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.
54
http://www.vivacom.bg/online/cgi-bin/wpd.cgi?temp=home.html&ls=0;
55
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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съответно с 17,4% и 11,5%, което затвърждава дългосрочната тенденция на спад в
използването на ценови пакети от обхвата на универсална услуга. В данните на фигура 31
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 комисията56.
Съгласно данните, подадени от БТК, през 2019 г. дружеството отчита изпълнение на
всички целеви стойности.
7.4. Компенсиране на нетни разходи от предоставянето на универсалната услуга
През 2019 г. БТК не внесе в КРС искане за компенсиране на несправедливата тежест
от предоставянето на универсалната услуга, в рамките на законоустановения срок
30.06.2019 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. Предвид липсата на искане за компенсиране на несправедливата тежест от
предоставянето на универсалната услуга, дейността на Фонда за компенсиране на
универсалната услуга не е стартирала и 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
сметки57, безплатно избирателно ограничаване на изходящите повиквания и разсрочено
плащане при свързване към обществени телефонни мрежи.
През 2019 г. броят на постъпилите в БТК жалби във връзка с предоставяне на
универсална услуга е с 41,1% по-малък в сравнение с 2018 г. Предмет на жалбите най-често
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 32.
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Източник: Данни, подадени в КРС
Фиг. 32
56
57

http://www.crc.bg/section.php?id=904&lang=bg
Съдържанието на детайлизираната сметка е регламентирано в чл. 260, ал. 3 от ЗЕС.
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Процентът на жалбите за техническа неизправност спрямо общия брой през
годината достига 23,5%, отбелязвайки ръст от 1,1% в сравнение с 2018 г. Делът на жалбите
за прекратяване на сключени договори спрямо общия брой жалби е 9,7% като няма
изменение в сравнение със същия показател за предходната година. Налице е спад от над
74% в броя на жалбите поради нарушение на договорните клаузи.
През 2019 г. процентът на неудовлетворените жалби възлиза на 61% от общия брой
подадени жалби, отчитайки спад от 10 процентни пункта в сравнение с 2018 г.
7.6. Перспективи за развитие на универсалната услуга
Данните сочат, че като цяло интересът към услугите от обхвата на универсалната
услуга бележи спад, което е проявление на намалението в търсенето на услуги в определено
местоположение. Следва да се отбележи, обаче, че въпреки трайната тенденция на спад,
ценовите пакети от обхвата на унивесралната услуга продължават да са от съществено
значение, тъй като предоставят преференциални условия за уязвими социални групи 58. Чрез
тези пакети се осигурява достъп до основни и съществени електронни съобщителни услуги
на гражданите в най-отдалечените райони или на най-уязвимите групи домакинства,
посредством което се ограничават възможностите за социалното им изключване.

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
58
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II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА
1. Регулаторна рамка в областта на електронните съобщения на Европейския съюз
В края на 2018 г. беше обнародвана Директива (EС) 2018/1972 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за
електронни съобщения, който представлява съществена ревизия на действащата секторна
регулаторна рамка. Съгласно чл. 124, пар. 1 от Директива (EС) 2018/1972, държавите членки
приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата, и прилагат
тези мерки считано от 21 декември 2020 г.
В края на 2018 г. е обнародван и Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за създаване на Орган на европейските
регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC59) 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. С регламента се реформира BEREC и неговата Служба и
техните правомощия и/или дейности, както и се предвижда изцяло нова регулация на
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 с Европейския кодекс за електронни съобщения и ще бъде предмет на
отделна уредба. До настоящия момент не е приет окончателен текст на регламента.
През 2019 г. започна подготовката на необходимите изменения в Закона за
електронните съобщения с оглед въвеждане на Директива (EС) 2018/1972, които се очаква
да бъдат приети от Народното събрание втората половина на 2020 г.
2. Правна и регулаторна рамка в България
През 2019 г. Законът за електронните съобщения (ЗЕС) е изменян пет пъти като
промените не доведоха до принципни изменения в регулаторната рамка. Сред посъществените изменения на ЗЕС, който влезе в сила през 2019 г. е изместването на
подсъдността от Върховен административен съд в Административния съд – София област,
който от 01.01.2019 г. разглежда делата срещу решенията на КРС, които са индивидуални
или общи административни актове. Други по-съществени изменения на ЗЕС са свързани с
прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
В посочения период започна активното прилагане на Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура от КРС по реда на Глава осма „Решаване
на спорове” от ЗЕСМФИ.
За същия период, влязоха в сила изменения на следните подзаконови нормативни
актове, издавани от КРС:
 Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от
подвижна радиослужба (ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г.);
 Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения от любителската радиослужба (ДВ. бр. 6 от 18 Януари 2019 г.);
 Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (ДВ.
бр.10 от 1 Февруари 2019 г.);
 Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на
електронни съобщителни услуги (ДВ. бр.75 от 24 Септември 2019г.);
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Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от
неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (ДВ. бр.4 от 11 Януари
2019 г.);
Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и
процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и
отнемане на номера, адреси и имена (ДВ. бр. № 36 от 03.05.2019 г.);
Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално
значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна
услуга (ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г.);
Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на
доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките
на един географски национален код за направление (ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г.);
Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски
номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (ДВ бр. №
10 от 01.02.2019 г.).

3. Водещи регулаторни решения на КРС за 2019 г.
Общият брой на решенията на КРС, приети през 2019 г., е 493, 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:
 Решение № 235 от 18 юни 2019 г. относно определяне, анализ и оценка на пазара на
едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение в Република
България в съответствие с регулаторната рамка на ЕС (пазар 3а от Препоръка
2014/710/EC от 9 октомври 2014 г.);
 Решение № 281 от 01 август 2019 г. за приемане на проект на Постановление за
изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.
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

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

Прехвърляния (вкл.
частично)/Отдаване под наем
(брой)

Прекратени/Отнети/
Изтекъл срок
(брой)

Издадени разрешения
(брой)

Електронна съобщителна мрежа

Изменения/Допълнения
(брой)

Разрешения за 2019 г. по Закона за електронните съобщения

42

7

1

4

5

1

-

-

Електронни съобщителни мрежи от подвижна
радиослужба – PMR

44*

16*

30

11

Електронни съобщителни мрежи от въздушна
подвижна радиослужба

2

2

1

-

Електронна съобщителна мрежа от въздушна
подвижна
радиослужба,
радиолокация
и
радионавигация за управление на въздушното
движение и осигуряване на аеронавигационното
обслужване на полетите в гражданското въздушно
пространство с национално покритие

1

-

-

-

Наземни мрежи в радиочестотен обхват 2 GHz

2

-

-

-

3

1

-

-

40**

1

14

-

4

2

-

-

1*

31*

1

-

144

61

47

15

Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна спътникова радиослужба
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 182;
** Изменения и допълнения в техническите данни на общо 3726 участъка,
включително предоставен радиочестотен спектър за нови 643 участъка.
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4.2. Уведомления за осъществяване на обществени електронни съобщения
Дейностите относно подадените през 2019 г. уведомления за осъществяване на
обществени електронни съобщения са посочени в таблица 16.
Таблица 16
Вид дейност

2019 г. (брой)

Разгледани уведомления за осъществяване на
обществени eлектронни съобщения
Разгледани
уведомления за прекратяване
осъществяването на обществени електронни съобщения

127
81

Издадени удостоверения за вписване в регистъра

14

Предприятия, вписани в регистъра

64

Предприятия, заличени от регистъра

61

4.3. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от
любителската радиослужба
Издадените през годината разрешителни, свидетелства и лицензии за
радиолюбителска правоспособност са посочени в таблица 17.
Таблица 17
Разрешителни, свидетелства и лицензии
Вид документ
Разрешителни
за
правоспособност
HAREC свидетелства

2019 г. (брой)
радиолюбителска

220
22

CEPT лицензии

30

Определени опознавателни знаци

254*

*45 от определените опознавателни знаци са временни.
През 2019 г. са проведени 11 изпита за придобиване на радиолюбителска
правоспособност в градовете София, Пловдив, Варна и Казанлък и са изпитани 206 лица.
4.4. Взаимно свързване и достъп
През 2019 г. КРС одобри проект на изменение на Типово предложение за сключване
на договор за взаимно свързване, внесен от БТК, отнасящ се до закриване на точки за TDM
взаимно свързване в градовете Перник, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово,
Търговище, Враца, Видин, Монтана, Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Сливен,
Шумен, Добрич, Бургас, Ямбол, Разград и Силистра. В посочените двадесет TDM точки не
се осъществява взаимно свързване между БТК и друго предприятие, поради което са
закрити.
КРС е разгледала два спора между предприятия по чл. 54 и чл. 55 от ЗЕС с искане за
оказване на съдействие за постигане на съгласие.
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Предмет на единия спор е едностранно прекратяване на договори за взаимно
свързване. КРС проведе среща между страните, на която беше постигнато съгласие, а
впоследствие подписаните нови договори са представени в КРС.
Другият спор се отнася до предоставяне на услуга на принципа на свободно
търговско договаряне, а не липса на изпълнение на предвидените задължения в ЗЕС или
подзаконовите актове по прилагането му. Бяха проведени срещи със страните по спора,
което допринесе за възобновяване на търговските преговори между тях.
В края на годината постъпи искане за даване на задължителни указания по чл. 54 и
чл. 56 от ЗЕС, разглеждането на което предстои.
През 2019 г. КРС събра данни от предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и услуги за мрежовите характеристики на разгърнатите от тях мрежи.
Данните са използвани за изготвяне проект на насоки на BEREC, с които се определят
критериите на които трябва да отговаря дадена мрежа, за да се счита за мрежа с много голям
капацитет. Вследствие на съвместната работа на КРС с предприятията и BEREC по
изясняване на характеристиките на мрежите, широко разпространените в България мрежи
с оптика до сградата (FTTB) и UTP/FTP кабел в сградата от категория 5 или по-висока, са
включени като мрежи с много голям капацитет.
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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 ежедневния ни живот, все по-съществено значение заемат безжичните
комуникации и по-специално услугите за достъп до безжичен интернет, които се ползват от
различни свързани устройства като смартфони, таблети, компютри, телевизори, битова
техника, автомобили, влакове и други. Всички тези услуги изискват един ресурс. Ресурс,
който е естествено ограничен по своите природни дадености – радиочестотния спектър.
Наред с появата на нови технологии и приложения, които изискват поддържане на
високи скорости, непрекъснато нараства и интересът на потребителите към все поразнообразни цифрови услуги, поставящи все по-големи изисквания към мрежите, по които
се предоставят. Удовлетворяването на нарастващите нужди на гражданите изисква все поголямо количество честотен ресурс, който да позволява развитието на мрежи с висок
капацитет. Безжичните комуникации се превърнаха в незаменим продукт за обществото,
което повиши социалната значимост на достъпността до радиочестотен спектър.
5G технологията открива нов етап в света на цифровите технологии със създаването
на нови мрежи, работещи с ниска мощност и малко закъснение. Тези мрежи ще осигуряват
високи скорости на предаването на данни, високо качество и надеждна комуникация,
създавайки нови възможности за свързаност. Комисията 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 съобразявайки се с националните
интереси и особености.
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, и Регулаторната политика за управление на
радиочестотния спектър за граждански нужди.
В приетата през 2019 г. Регулаторна политика за управление на радиочестотния
спектър за граждански нужди, комисията определи своите основни цели, механизми и
подходи за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди до 2021 г.
Основната цел на Регулаторната политика е да се осигурят добри регулаторни условия за
използване на радиочестотния спектър, които да допринесат за развитието на безжичните
комуникации, включително за успешното въвеждане и развитие както на 5G мрежите, така
и за развитието на цифровата телевизия, мрежите от вида „точка към точка”, спътниковите
мрежи, мрежите за подготовка на програми и специални събития, използването на
устройствата с малък обсег на действие и др.
През 2019 г., в изпълнение на своите приоритети, свързани с ефективното
управление на радиочестотния спектър, комисията извърши редица дейности с цел
насърчаване навлизането на пазара на нови технологии и услуги.
В края на 2018 г., с Решение № 887/06.12.2018 г. на Министерския съвет, бе приета
Национална пътна карта, включваща подробни стъпки за изпълнение на 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 (Национална
пътна карта). Основната цел на този документ е да се осигури спектър в обхват 700 МНz
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(радиочестотна лента 694-790 MHz, т.нар. „втори цифров дивидент“) за мобилни
широколентови мрежи. В изпълнение на една от задачите на Националната пътна карта
КРС измени издадено на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на
електронни съобщения чрез две електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване с национален обхват. С цел освобождаване на честотен ресурс за
мобилни мрежи и осигуряване на хармонизирано ползване на обхват 700 MHz, с
изменението бяха променени каналите за 5 честотни зони.
През изминалата година се проведоха обществени консултации по въпроси от
обществена значимост за развитието на електронните съобщения.
Във връзка със завършения за Република България процес по препланиране на
честотния ресурс, предназначен за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в
обхватите под 694 MHz и с цел насърчаване на конкуренцията и увеличаване в максимална
степен ползата за потребителите, през 2019 г., КРС по своя инициатива обяви обществена
консултация относно намерение за провеждане на конкурси за издаване на две разрешения
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват. В рамките на срока за
обществени консултации, намерение за ползване на радиочестотен спектър, беше подадено
от едно предприятие. В резултат, КРС издаде едно разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национален обхват на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ” ЕАД.
През 2019 г., във връзка с технологичните промени в областта на електронните
съобщения и отчитайки състоянието на пазара, беше извършен цялостен преглед на
Тарифата за таксите, които се събират от КРС (Тарифата). В резултат на извършеното
проучване и анализ на добрите европейски практики за размера на таксите за предоставяне
и ползване на радиочестотен спектър, комисията прие проект на постановление на
Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата. Основните цели на проекта на
Постановление за изменение и допълнение на Тарифата са да се създадат условия за:
 ефикасно и ефективно използване на радиочестотния спектър в обхвати 700
MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz с оглед
осигуряване на условия за въвеждане на 5G мрежите и в радиочестотните
ленти, предназначени за използване от неподвижна-спътникова и подвижна
спътникова радиослужби;
 насърчаване на бизнеса и инвестициите на предприятията в България;
 стимулиране на предприятията да ползват по-широки честотни ленти с цел
навлизане на нови технологии на българския пазар;
 изграждане на мрежи, чрез които ще се осигури възможност на
предприятията да предоставят високоскоростни широколентови услуги на
потребителите;
 насърчаване на конкурентоспособността, нарастване на икономическия
растеж, развитие на регионите и постигане на устойчиви икономически и
социални ползи от осигуряването на единен цифров пазар;
 задоволяване на потребностите на крайните потребители от високоскоростни
мобилни широколентови услуги.
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В проекта на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата КРС предложи
следното:
 Определи такси за предоставяне и ползване на честотен ресурс в обхват 700
МHz, с което се осигуряват условия за предоставяне на радиочестотен спектър от този
обхват и България изпълнява задълженията си по прилагането на Решение (ЕС) 2017/899
на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470 - 790
МНz в Съюза60;
 Намали таксите за предоставяне и ползване на ресурс в обхвати 800 МHz, 900
МHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz (с изключение на годишната такса в обхват
3.6 GHz). Променен е начинът на определяне на еднократната такса в обхват 1.5 GHz и е
намалена годишната такса в този обхват. Предложенията за изменение на таксите в
тези обхвати е с цел осигуряване на условия за въвеждане и развитие на 5G мрежи и
постигане на целите, заложени в “5G за Европа: План за действие” на Европейската
комисия;
 Да отпадне критерият за „минимално разстояние” при мрежи от неподвижна
радиослужба от вида „точка към точка” (мрежа от радиорелейни линии), прилаган при
определянето на годишните такси за ползване на радиочестотен спектър с цел постигане
на съответствие с технологичните тенденции за развитието на тези мрежи и
осигуряване на условия за достъп до разнообразни честотни ресурси, включително до mmвълни (mmWave – 30-300 GHz);
 Промени начина на определяне на таксите за предоставяне и ползване на ресурс
в обхватите, разпределени за неподвижна и подвижна спътникова радиослужби с цел
създаване на условия за развитието на спътниковите мрежи и внедряването на нови
цифрови спътникови технологии, които играят важна роля в глобалната информационна
инфраструктура и осигуряват бърз и лесен начин за комуникация независимо от
разстоянията и местоположението, на което се намират потребителите;
 Намали таксите за предоставяне и ползване на радиочестотен спектър от
УКВ мрежите с цел насърчаване на развитието на мрежите за УКВ радиоразпръскване и
радиобизнеса с оглед гарантиране правото на българските граждани да получават
информация и достигането на по-голямо разнообразие от програми до по-голям брой
радиослушатели;
 Измени таксите за ползване на радиочестотен спектър от общоевропейски
системи за предоставяне на мобилни спътникови услуги (МСУ) във връзка с концепцията
за изграждане на тези системи.
 Измени таксите за предоставяне и ползване на ресурс в обхвати 420 MHz и 450
MHz от професионални мрежи от подвижна радиослужба - PMR/PAMR (Professional
(Private) Mobile Radio/Public Access Mobile Radio) с цел постигане на съответствие с
технологичните тенденции в развитието на мрежите от подвижна радиослужба и
решения на Комитета по електронни комуникации за хармонизирано ползване на
радиочестотния спектър.
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Съгласно Решение (ЕС) 2017/899
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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:
 Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения,
които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде
индивидуално определен (Правилата);
 Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне
на електронни съобщителни услуги;
 Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от
подвижна радиослужба.
С изменението и допълнението на посочените актове в българското законодателство
бяха въведени разпоредбите на нови решения на ЕК и на Комитета за електронни
съобщения (ECC) за хармонизирано използване на радиочестотния спектър, включително
бяха определени условия за използване на радиочестотен спектър от 5G мрежи.
Изменението на Правилата, което е в съответствие с ежегодната актуализация на
Европейската регулаторна рамка за използването на радиочестотен спектър, който не е
необходимо да бъде индивидуално определен, се осигурява хармонизирано ползване на
честотния ресурс и гарантира ефективен единен пазар в целия Съюз. С Правилата в
българското законодателство бяха въведени следните решения на Европейската комисия:
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/78561 и за отмяна на Решение 2007/131/ЕО62, с
което се подобрява съгласуваността на граничните стойности и техниките за
намаляване на смущенията между различните норми за оборудване, използващо
свръхшироколентова технология (UWB); дава се възможност за използване на новаторски
решения в областта на UWB технологията; намаляват се регулаторните гранични
стойности; определят се техники за намаляване на смущенията, които осигуряват
ефикасно използване на радиочестотния спектър, като същевременно гарантират
съвместното съществуване на UWB оборудването с други потребители на
радиочестотния спектър.
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/134563 за изменение на Решение 2006/771/ЕО64.
С транспонирането на решението се определиха условия за използване на радиочестотен
спектър от нови приложения на устройства с малък обсег на действие, включително
приложения от типа „машина-машина“ и „интернет на предметите“, като устройства
за снемане на медицински данни, интелигентни транспортни системи и приложения за
осигуряване на безопасност по пътищата. Определиха се нови честотни ленти и условия

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 от 14 май 2019 година за хармонизиране на радиочестотния спектър
за оборудване, използващо свръхшироколентова технология в Съюза, и за отмяна на Решение 2007/131/ЕО
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Решение 2007/131/ЕО на Комисията от 21 февруари 2007 г. за разрешаване на използването на
радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин
в Общността (ОВ L 55, 23.2.2007 г., стр. 33).
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Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1345 от 2 август 2019 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО с
оглед актуализиране на хармонизираните технически условия в областта на използването на радиочестотния
спектър за устройства с малък обсег на действие
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за използване от устройства с малък обсег на действие (ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 66).
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за ползване от съществуващи категории устройства и се измениха условията за
използване на вече определени радиочестотни ленти.
Правилата бяха актуализирани в съответствие с новите български стандарти, които
въвеждат хармонизирани европейски стандарти, както и в съответствие с нови и
актуализирани стандарти на Европейския институт по стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI).
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) 2016/687 на Европейската Комисия от 28 април
2016 г. относно радиочестотната лента 694-790 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за
гъвкава национална употреба в Съюза;
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Европейската Комисия от 24 януари
2019 г. за изменение на Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на съответните
технически условия, приложими за радиочестотната лента 3400-3800 MHz;
 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784 на Европейската Комисия от 14 май 2019
г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 24.25-27.5 GHz за наземни
системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни
съобщителни услуги в Съюза.
С транспониране разпоредбите на посочените решения в Техническите изисквания
за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
се осигуриха условия за хармонизирано ползване на обхвати 700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz за
въвеждане и развитие на 5G мрежи.
През 2019 г. влезе в сила изменението и допълнението на Техническите изисквания
за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията,
свързани с тях, с което се измениха техническите условия за работа на мрежи от
неподвижната радиослужба в радиочестотни ленти 71-76 и 81-86 GHz.
Във връзка с общественото обсъждане на проект за изменение и допълнение на
Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, след извършен анализ
комисията изготви и предостави своето становище на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и съгласува проекта на Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър.
През 2019 г. беше проведена Световната конференция по радиосъобщения (WRC19) на Международния съюз по далекосъобщения (ITU). Представители на КРС активно
участваха както в изготвянето на позицията на Република България по точките от дневния
ред на WRC-19, така и при провеждането на заседанията по време на конференцията.
В процеса на подготовка на конференцията в КРС бяха изготвени повече от 30
технически анализи на проучванията на ITU, както и анализи на възможностите за
прилагане на предложените опции за решаване на въпросите, които се разглеждат на WRC19 в зависимост от националните особености на Република България. В резултат бяха
изготвени предложения и становища, които бяха включени в позицията на Република
България по точките от дневния ред на WRC-19. Представители на КРС активно
съдействаха за успешното приемане на предложенията на България за изменение на
Радиорегламента, касаещи национални особености на страната ни.
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.
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Подвижна радиослужба
През 2019 г. КРС издаде три временни разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – 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;
 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 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.
В обхват 2.6 GHz бяха издадени три временни разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – 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;
 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х20 MHz
изпробване на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на
електронни съобщения в LTE мрежата на предприятието;
 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 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.
През 2019 г. КРС издаде на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД временни разрешения за
съвместно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
в обхват 3.6 GHz. С временните разрешения бе предоставен честотен ресурс от 100 MHz за
провеждане на тестове за 5G. Разрешенията бяха издадени с цел да се тестват: ефективното
управление на трафика между различните технологии и честотни ленти; взаимното влияние
и наличието на смущения между технически съоръжения, работещи в съседни обхвати;
техническите методи и решения за увеличаване скоростите за обмен на данни.
По данни от предприятията, първоначалните резултати от проведените тестове
показват 1.47 Gbps постигната скорост на сваляне на данни и 6 ms времезакъснение.
Практическите тестове на 5G включват първият разговор през 5G мобилна мрежа у нас,
първият медицински преглед на пациент в България, извършен през новата технология,
виртуална реалност, стрийминг на видео съдържание и гейминг, менторска сесия от
разстояние на хоби готвачи, излъчване на 360° видео от концерт, приложения в
образованието и др.
След анализ на предоставения за ползване радиочестотен спектър и национално
координиране и съгласуване на радиочестотите и радиочестотните ленти с всички
заинтересовани държавни органи, ведомства и служби, 173 радиочестотни канала (113
симплексни и 30 дуплексни) бяха предоставени на предприятия, от които 41 радиочестоти
за изграждане на 42 нови радиомрежи за осъществяване на електронни съобщения за
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба. Общият
брой на изградените мрежи възлиза на 1831.
Все повече потребители използват мобилни устройства за достъп до редица услуги,
подобряващи живота. Това обуславя бързото развитие на LTE технологията и големият
темп на нарастване броя на LTE базовите станции, което е видно от графиката, представена
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на фигура 33. По данни65 на GSM Association (GSMA) през 2019 г. 4G е доминиращата
мобилна технология в целия свят с над 4 милиарда връзки, което представлява 52% от
глобалните връзки. Въпреки появата на 5G, 4G ще продължи да се разраства през
следващите години, като се очаква да достигне до 60% от глобалните връзки до 2023 г.
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Неподвижна радиослужба
През 2019 г. бе издадено едно разрешение и бяха направени 40 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 3727
еднопосочни радиорелейни участъка (РРУ). С тях бе предоставен радиочестотен спектър за
нови 644 участъка, с което общият им брой достигна 17750 при 17509 за 2018 г. Продължи
тенденцията за изграждане на високотехнологични цифрови системи с използване на
технологии XPIC/CCDP, като броят на РРУ, използващи тези системи, достигна 10048 към
края на 2019 г. (7% увеличение спрямо 2018 г. – 9384 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 5790 (5636 през 2018 г.), което запазва
32-процентния дял от общия брой РРУ към края на 2019 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 3574 бр. През 2019
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г. продължи интензивното ползване на сдвоените радиочестотни обхвати 71-76 GHz и 8186 GHz за висококапацитетни РРУ, като броят им достигна 276 в края на годината.
На фиг. 34 е представена информация за броя на действащите РРУ по радиочестотни
обхвати, предоставени с разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа от вида „точка към точка”, към края на 2019 г.

Действащи РРУ по радиочестотни обхвати към края на 2019 г.
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На фиг. 35 е представено разпределението на ползвания радиочестотен спектър за
мрежи от вида „точка към точка“ по обхвати за периода 2015-2019 г.

Разпределение на ползвания радиочестотен спектър

за мрежи от вида "точка към точка" по обхвати
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На фигура 36 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 търсене на възможности за осигуряване на повисоки преносни капацитети, които да отговорят на търсенето на предприятията,
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предоставящи електронни съобщителни услуги за осигуряване на свръхшироколентов
пренос като безжична алтернатива на съобщителните мрежи с оптично базирани решения.
С влязлото в началото на 2019 г. в сила изменение на Техническите изисквания за работа
на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани
с тях се увеличи количеството на радиочестотния спектър, който може да се предоставя за
изграждане на РРУ с по-висок капацитет.
Във връзка с увеличаващия се брой на LTE базовите станции нарасна и
необходимостта от висококапацитетни връзки. В последните три години се наблюдава ясна
тенденция за използването на РРУ с по-широка 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. е 2798, като в
края на 2019 г. достига 2030 (спад с 49% спрямо 2017 г.).
Спътникови радиослужби
През 2019 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), както и на направената допълнителна
модификация на плановата позиция за BSS на 1.9 о Е.
На WRC-19 бе прието предложението на Република България за замяна на 10 канала
на позиция 1.2°W в Плана по Приложения 30/30А от Радиорегламента (РР) на МСД с 10
канала на позиция 1.9°Е.
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 2019 г., бяха изпратени
съответните възражения с оглед изпълнението на регулаторните функции на КРС по
отношение на ефикасно ползване и ефективно управление на радиочестотния спектър.
През изминалата година бяха подадени заявки за международно координиране на
спътниковата система BUL-BSS-1.9E, работеща в плановите честотни обхвати за BSS по
Приложения 30/30А на РР за позиция на геостационарната орбита 1.9Е.
Поради изтичане срока на действие на нано-сателитът ENDURO SAT ONE,
разположен на негеостационарна орбита и работещ в определения за любителскаспътникова радиослужба обхват беше подадена заявка, за заличаването му от
международния радиочестотен регистър.
Радиоразпръскване
През 2019 г., във връзка с искане на Съвета за електронни медии (СЕМ) за
предоставяне на свободен честотен ресурс за 9 населени места относно открити
процедури за провеждане на конкурс, беше извършен технически анализ и честотно
планиране с оглед определяне на честотен ресурс и съответните технически параметри
(допустими мощности, точки на излъчване и друга техническа информация). В
изпълнение на разпоредбите на ЗЕС на СЕМ беше предоставена информация за 10
честотни назначения в УКВ обхвата на предприятия с права по § 9а от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) за градовете Бяла,
Добринище, Златица, Карлово, Левски, Свищов, Трявна, Тетевен и к.к. Боровец, както
и 2 нови честотни назначения – за градовете Левски и Пловдив, която включва и
необходимата техническа информация.
В резултат на извършен от комисията анализ за наличието на свободен честотен
ресурс, необходим за осъществяване на наземно аналогово радиоразпръскване на
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радиопрограми за градове с над 30 000 жители, на СЕМ беше предоставена съответната
информация.
Разгледани и анализирани бяха 71 технически характеристики на електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали в УКВ
обхвата (честотна лента 87.5-108.0 МHz), като 28 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 43 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.
През 2019 г., във връзка с необходимостта от освобождаване на предоставените
на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД телевизионни канали в обхват 694-790 MHz за ползване
от мобилни мрежи, бяха разгледани и анализирани 21 броя технически характеристики.
В резултат бяха направени две изменения на разрешението на предприятието за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез две електронни съобщителни мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват. В края на годината, по искане
на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД правото за ползване на радиочестотен спектър от едната
мрежа отпадна от разрешението, в резултат на което „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД
предоставя цифрови програми само чрез една мрежа.
След проведени обществени консултации, през 2019 г., КРС издаде на
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) 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 Република България.
Национална и международна координация
През 2019 г. в Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване
към КРС са координирани и съгласувани 2330 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 21 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 за 2
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:
 71 радиочестотни назначения на чужди администрации със съответните им
технически параметри, съгласно Регионалното споразумение Женева – 1984
г.;
 120 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.);
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1 радиочестотно назначение със съответните технически параметри, съгласно
Регионалното споразумение за използване на честоти от радиослужба
радиоразпръскване в дълговълновите и средновълнови обхвати в Регион 1 и
3, и в дълговълновите в Регион 1 (Женева-1975 г.).
До Бюрото по радиокомуникации бяха изпратени искания за добавяне на:
 2 радиочестотни назначения на български УКВ радиостанции в План Женева
– 1984 г., които бяха вписани в Part B на план Женева-1984 г.;
 11 DVB-T радиочестотни зони и назначения 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 план GE06D бяха вписани 50 DVB-T и 117 T-DAB
радиочестотни зони и назначения.
В съответствие с процедурите на чл. 12 от Радиорегламента на ITU бяха
координирани 195 (80 за сезон А и 115 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 12 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 – 10
възражения за 18 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 – 4 възражения за 7 спътникови
системи;
 Координация при превишаване на отношението носеща/шум (C/N) за
спътникови системи от радиослужба неподвижна – спътникова в честотни
обхвати 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz и
12.75-13.25 GHz, съгласно Приложение 30В от Радиорегламента – 2 възражения
за 2 спътникови системи;
Възражения, подадени чрез специализирани програмни продукти на ITU
 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 88 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,
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съгласно чл. 9.11 от Радиорегламента – направени са възражения срещу 3
спътникови системи;
Координация на спътникова станция на негеостационарна орбита и спътникова
система на геостационарната орбита, съгласно чл. 9.12А от Радиорегламента –
направени са възражения срещу 17 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 28
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 74
български и 51 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 27 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
През 2019 г. беше изменена и допълнена Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за
ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване,
резервиране и отнемане на номера, адреси и имена и на функционални спецификации (ФС)
за преносимост на географски, мобилни и негеографски номера66. С изменението
нормативно се регламентира възможността за използване на географските номера за
предоставяне на номадски телефонни услуги и възможностите за предоставяне на
номерационни ресурси на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE). Във ФС за
преносимост беше уредена възможност за преносимост на номера към доставчици,
ползващи вторично предоставени номера.
През изминалата година бяха издадени разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс - номера на две нови предприятия – „ИНСПАЙЪР
КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД и „ТЕНДО ТЕЛЕКОМ” ЕООД.
Към края на 2019 г. общият брой предприятия, които имат издадени разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на
обществени електронни съобщения е 28.

Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на
фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски национален код за
направление; Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера
при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга; Функционални спецификации за
осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната
услуга.
66
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През 2019 г. на предприятията са предоставени:
 4400 географски номера;
 2 национални кода на точки за сигнализация.
Разпределението на предоставените на предприятията географски номера към края
на 2019 г. е показано на фиг. 37
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Разпределението на предоставените негеографски номера към края на 2019 г. е
показано на фигура 38.
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На фиг. 39 е показано разпределението на предоставените географски номера за
периода 2010-2019 г.
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Фиг. 39
Технологичното развитие в областта на електронните съобщения води до
намаляване интереса на потребителите към фиксираните телефонни услуги. Това се
отразява и на необходимостта на предприятията от географски номера и обяснява малкия
брой предоставени номера от този вид през 2019 г.
Номерационен 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 и „Теленор България” ЕАД.
Данните за предоставените на крайни потребители номера за последните четири години са
представени на фигура 40:
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През 2019 г. се отчита незначително 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. Единствено при
БТК се забелязва намаляване на броя предоставени номера от обхвата за достъп до мобилни
мрежи.
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Преносимост на номерата
През 2019 г. се забелязва спад, спрямо 2018 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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Общият брой на пренесените номера в мобилни мрежи, за периода 2008 - 2019 г., е
2 387 200. През изминалата година се запази тенденцията за намаляване броят на
пренесените номера при мобилните мрежи спрямо предходната година. Делът на
потребителите, които са се възползвали от правото си на преносимост, е 21,83% от общия
брой потребители на мобилни услуги.
Общият брой на пренесените номера във фиксирани мрежи, за периода 2009 - 2019
г. е 567 793. През 2019 г. броят на пренесените номера е намалял спрямо предходната
година. От правото си на преносимост са се възползвали 25,54% от общия брой крайни
потребители на фиксирана телефонна услуга.
По отношение на негеографските номера се забелязва слаб интерес към преносимост
- през 2019 г. са пренесени общо 53 номера.
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 2019 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 2019 г.:
- беше приключен трети преглед на анализ и оценка на пазара на едро на
предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка
2014/710/EC на ЕК). Чрез установения инструментариум КРС отчете, че на пазара на едро
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на предоставяне на локален достъп в определено местоположение е налице ефективна
конкуренция и с Решение № 235/18.06.2019 г. отмени всички специфични задължения,
наложени на БТК с предходно решение.
- беше стартиран 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). Работата по анализа на тези пазари ще завърши през 2020 г. В тази връзка се очаква и
до края на 2020 г. ЕК да приеме Делегиран акт относно единни европейски цени за
терминиране на гласови повиквания в мобилни и фиксирани мрежи. КРС е поканена да
предостави експерти, които да консултират ЕК в изготвянето на законодателния акт.
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 пазари67 (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 2019 г. продължи работата по изпълнение на приоритета на КРС за автоматизиране на
дейностите, свързани с регулярното събиране и обработка на информацията. На 21.10.2019
г. беше подписан двустранен окончателен протокол за приемане на дейностите по Договор
03-08-61/27.08.2018 г. за изпълнени и за стартиране на гаранционната поддръжка по
договора. Комисията предвижда реалното използване на системата да започне през втората
половина на 2020 г.
Събиране на информация и проследяване на изпълнението на задълженията,
произтичащи от Регламента за международния роуминг и Регламента за
регулираните комуникации в рамките на Европейския съюз
През 2019 г. КРС продължи да упражнява контрол за прилагането на изискванията
на Регламент (ЕС) № 531/201268 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/228669 по отношение
на прилагането на „роуминг както у дома“70 (RLAH) и на политиката за справедливо
ползване71 (FUP), въведена от предприятията. КРС извърши проверки за съответствието на
прилаганите от предприятията тарифи с изискванията на Регламента за изпълнение и
осъществи постоянен мониторинг на офертите на предприятията и на изискванията за
предоставяне на прозрачна информация на потребителите чрез всички комуникационни
канали. В допълнение КРС събра и обобщи данни за прозрачността и сравнимостта на
офертите за роуминг услуги на дребно, предлагани от предприятията.
При упражняването на контрола се установи, че предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги чрез мобилни мрежи:
 спазват изискванията на роуминг регулацията за RLAH и FUP за абонаментните
и предплатените си планове с включен роуминг;
 изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012 за прозрачност и за
предотвратяване на „шок“ от високи сметки;
https://crc.bg/files/smp-metodika-2018_10.01.2019g.pdf (издадена от председателя на Комисията за
регулиране на съобщенията, 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.).
68
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.
69
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
70
Roam like at home, RLAH;
71
Fair use policy, FUP.
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прилагат цени в съответствие с определените в Регламент (ЕС) № 531/2012
ценови тавани за регулираните роуминг услуги на едро.
С Регламент (ЕС) 2015/212072 от 15 май 2019 г. се стартира регулацията на
международните повиквания и кратки текстови съобщения в рамките на Европейския съюз
(ЕС). В изпълнение на изискванията на регламента, от тази дата предприятията,
предоставящи гласови услуги на частни абонати следва да прилагат цени на дребно за
международни повиквания и кратки текстови съобщения не по-големи от:
 0,445 лв/мин за изходящи гласови повиквания към абонати на оператори от
страни от ЕС;
 0,14 лв/смс за кратки текстови съобщения, изпратени към абонати на оператори
от страни от ЕС.
Във връзка с новата регулация КРС публикува на своята интернет страница полезна
информация, насочена към българските граждани, относно новата регулация73. Наред с
това, КРС осъществи активна комуникация с българските мобилни и фиксирани оператори,
като подпомагаше и контролираше процеса по въвеждането на регулацията.
В резултат от осъществения последващ контрол от страна на КРС през 2019 г., няма
констатирани несъответствия с изискванията на регулацията, а максималните цени на
дребно за международни повиквания и кратки текстови съобщения в рамките на ЕС се
прилагат успешно от предприятията.
1.3. Развитие и техническа поддръжка на Националната система за мониторинг на
радиочестотния спектър
През 2019 г. е осъществено разширяване на функционалните възможности на НСМ
чрез хардуерно обновление на 5 (пет) от мобилните станции за радиомониторинг (МС) от
Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди
(НСМ). Обновлението е осъществено чрез интегриране в измервателните системи на МС на
нови широколентови мониторингови приемници от най-висок клас.
Надградени са възможностите за откриване и локализиране на радиосмущения в
обхват до 31 GHz чрез доставка на 3 (три) спектрални анализатора от най-висок клас и на 2
(две) портативни мониторингови системи в обхват до 8 GHz.
Продължава проучването на възможности за разширяване и осъвременяване на
НСМ, както и извършването на дейности по техническа поддръжка и профилактика на
използваните съоръжения.
По отношение на техническото и технологично осигуряване на дейностите по
контрол и мониторинг на електронните съобщителни мрежи, през 2019 г. са извършени
дейности по техническа поддръжка на специализираното технологично оборудване:
стационарни, мобилни и транспортируеми станции за мониторинг, преносима
измервателна апаратура, включително профилактика и калибриране, където същото е
приложимо.
За осъществяване на контролните си функции в края на 2019 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;
 8 (осем)мобилни станции за мониторинг на РЧС в обхват от 10 kHz/20 MHz до
3000 MHz;
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.
73
https://crc.bg/bg/rubriki/566/mezhdunarodni-povikvaniq-i-kratki-tekstovi-syobshteniq-v-ramkite-na-evropejskiqsyjuz
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1 (една) преносима система 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;
2 (две) портативни мониторингови системи в обхват от 8 kHz до 8 GHz.

По-нататъшното разширяване на функционалните и технологични 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 допълнителни стационарни станции за
радиомониторинг с цел осигуряване на по-голямо териториално покритие, в т.ч. и на повисоки честотни диапазони..
3.
Осигуряване на системи за измерване покритието и качеството на мобилни мрежи
във връзка с използване на нови честотни ленти и въвеждане на нови технологии на
териториата на цялата страна.
4.
Осигуряване на възможност за осъществяване на контрол по 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 изисква инвестиране на
сериозни финансови средства за развитие и поддръжка. Осигурените през 2019 г.
финансови средства позволиха в по-голяма степен да се продължи започнатото през
2018 г. обновяване на мобилните станции от НСМ. В периода 2020-2023 г., при осигуряване
на необходимото финансиране и реализиране на разработената програма, ще се осигури
възможност за по-натъшното 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 2019 г.
Една от стратегическите цели на КРС за периода 2019-2021 г. е „Устойчивото
институционално развитие и международно партньорство“ чрез поддържане на ефективно
и ползотворно международно сътрудничество, и активно участие в дейността на
специализираните организации в областта на електронните съобщения и пощенските
услуги на световно, европейско и регионално ниво. По този начин Комисията допринася за
прилагане на добрите регулаторни практики, обмяна на опит и развитието и по-доброто
функциониране на вътрешния пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги.
Участие в работата на европейски структури
През 2019 г. КРС продължи да си сътрудничи пряко с европейските структури и
Постоянното представителство на Република България в Брюксел, с цел защита на
79

интересите на страната чрез последователна и съгласувана национална позиция по
отношение на законодателството на ЕС.
Комисията взе активно участие както на ръководно, така и на експертно ниво в
работата на IRG 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 и Форума на заинтересованите
страни на BEREC, са обсъдени и приети редица документи в изпълнение на Работната
програма на BEREC за 2019 г., които намират пряко отражение в работата на КРС, поважните от които са:


Насоки на BEREC относно регулирани комуникации в рамките на ЕС;



Насоки на BEREC относно минималните критерии за типово предложение във
връзка със задължението за прозрачност;



Насоки на BEREC за общите уведомления за разрешения, депозирани на
компетентните органи;



Обща позиция на BEREC относно споделянето на инфраструктура;



Становище на BEREC относно функционирането на пазара на роуминг като
принос за оценката на ЕК във връзка с прегледа на Регламента за роуминга
(Регламент (ЕС) 531/2012);



Доклад на BEREC относно прекратяване на договорите и смяна на доставчик;



Доклад на BEREC относно индикаторите за интернет на нещата;



Доклад на BEREC относно достъпа до физическа инфраструктура в контекста
на пазарните анализи;



Доклад на BEREC относно икономика на данните;



Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2020 и Насоките на
BEREC за неутралност на мрежата;



Доклад на BEREC относно хармонизираното събиране на данни от
оторизирани предприятия и ОTТ оператори;



Доклад на BEREC относно въздействието на 5G върху регулирането и ролята
на регулацията за осигуряване на 5G екосистемата;



Доклад на BEREC относно регулаторното счетоводство на практика;



Обобщен доклад на BEREC относно резултатите от вътрешния семинар
относно случаи на използване на E.164 номера при трансгранични измами и
злоупотреби с електронни съобщителни услуги. Проучване на BEREC на
определящите фактори (детерминантите) на инвестициите в мрежи с много
голям капацитет (фаза 1).

През отчетния период Комисията също така участва активно и в работата на ERGP.
Участията на КРС в двете пленарни заседания и контактните мрежи на Групата
дадоха възможност за формиране на позиции на КРС относно прегледа на регулаторната
рамка в пощенския сектор и необходимостта от изменение на Регламент (2018/644)74.
През 2019 г. беше приета Средносрочна стратегия на ERGP за периода 2020-2022 г.
Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите
за трансгранична доставка на колетни пратки.
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В документа са дефинирани следните основни стратегически стълбове: „Преразглеждане
на пощенския сектор”; „Насърчаване на по-конкурентен единен европейски пазар на
пощенски услуги” и „Укрепване правата на крайните потребители и осигуряване на
ориентирана към потребителите универсална пощенска услуга”. КРС, заедно с другите
членове на ERGP, подпомогна процеса по определяне на основните области, в които ще се
фокусира работата на ERGP между 2020 и 2022 г., като се вземе предвид развитието на
пощенския сектор и промените в нуждите на потребителите.
Останалите по-важни документи, приети от ERGP, през изминалата година, са както
следва:
 Доклад на ERGP относно качеството на услугите, защита на потребителите
и разглеждане на жалби за 2018 г.;
 Доклад на ERGP относно практики за кроссубсидиране;
 Доклад на ERGP за основните показатели за наблюдение на Европейския
пощенски пазар;
 Доклад на ERGP относно развитието на пощенските мрежи и практиките за
достъп по отношение на инфраструктурата, свързана с пазара на колетни пратки;
 Работна програма за дейността на ERGP за 2020 г.;
 Доклад относно развитието на пощенския сектор и последствията за
регулацията;
 Становище на ERGP относно прегледа на регулаторната рамка за пощенските
услуги.
Едно от най-важните събития за ERGP през 2019 г. беше форума със заинтересовани
страни, който се проведе на 18 септември 2019 г. и събра на едно място повече от 200
заинтересовани страни с ключово участие в пощенския сектор. Целта на форума бе да се
обмени опит относно това какво пощенско законодателство е необходимо от гледна точка
на наскоро публикуваното становище на ERGP за бъдещото преразглеждане на
регулаторната пощенска рамка. В рамките на събитието КРС участва активно в дискусиите
относно адресираните препоръки към ЕК в становище на ERGP относно прегледа на
регулаторната рамка за пощенските услуги, а именно:
1. Промяната на бъдещата регулаторна рамка да се извърши чрез използване на пофундаментален, пазарно-ориентиран подход (greenfield approach), в който целите и
основните концепции на директивата да бъдат преразгледани;
2. Фокусът на регулаторната рамка да се пренасочи от предоставянето на
универсална услуга към правилното функциониране на пощенския пазар и конкуренцията;
3. Да се определи ясно обхвата на пощенския сектор;
4. Да се съчетаят сходни услуги в една и съща регулаторна рамка;
5. Да се укрепи и гарантира минимално хармонизиране на правомощията на НРО
за намеса на пазара с цел насърчаване на конкуренцията и справяне с пазарните неуспехи;
6. Да се гарантира, че всички европейски граждани ще имат достъп до минимален
набор от пощенски услуги, като се вземат предвид националните обстоятелства;
7. Да се осигури последователност между новата регулаторна рамка и други
регулаторни рамки, като тези относно правата на потребителите, ДДС и митниците,
защитата на данните, товарния транспорт, сигурността на стоките и т.н.;
8. Да се укрепят и хармонизират компетенциите на НРО и регулаторните
инструменти;
9. Да се укрепи институционалната рамка за гарантиране на сътрудничеството
между НРО и последователното прилагане на регулаторната рамка;
10. Да бъдат отчетени задачите на НРО и ролята и функцията на ERGP като
независим консултативен орган на ЕК.
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През изминалата година ERGP набеляза мерки за повишаване на ефикасността и
прозрачността на дейността си, част от които бяха насочени към засилване на
сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и международни организации.
В тази връзка, КРС предприе различни действия, за да насърчи участието на
националните доставчици на пощенски услуги във форумите на ERGP, като популяризира
резултатите от дискусиите и взетите решения по време на Пленарните заседания.
Комуникация с Европейската комисия (ЕК)
През октомври 2019 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.
Участие в дейността на специализираните международни организации
През 2019 г. КРС задълбочи присъствието и активната си позиция във форуми,
организирани от Международния съюз по далекосъобщения (ITU75), Всемирния пощенски
съюз (UPU76), Европейската конференция на пощенските и далекосъобщителните
администрации (СЕРТ77), Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията
(ETSI78), Мрежата на регулаторите в областта на електронните съобщения (FRATEL79) от
държавите-членки на Международната организация на франкофонията, и др.
Комисията взе участие във Форума на Световната среща на върха по въпросите на
информационното общество 2019 (WSIS Forum 2019) в гр. Женева, Швейцария. Форумът е
най-голямото годишно събиране на ИКТ общността и отбеляза своята 10-та годишнина под
надслов „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за постигане на
Целите за устойчиво развитие“. Събитието е ежегодно и се е утвърдило като световна
платформа на всички заинтересовани страни в областта на ИКТ, подпомагащи прилагането
на Насоките за действие за постигане на Глобалните цели, определени в Програмата на
Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие до 2030 г. WSIS
предоставя платформа за „справедливо и равнопоставено информационно общество“ за
всички заинтересовани страни, в съответствие с Женевския план за действие. По време на
събитието е проведена среща между представителите на КРС и генералния секретар на ITU
– г-н Houlin Zhao. Г-н Zhao е изказал благодарност за подкрепата на страната ни за
инициативите на Съюза и е изтъкнал ключовата роля на България в региона на Югоизточна
Европа. На срещата са обсъдени и възможностите за бъдещи съвместни инициативи.
Проведена е среща и с президента и главен изпълнителен директор на Интернет
корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) – г-н Göran Marby, по време на която
са дискутирани въпроси, свързани с реформата на базата данни WHOIS във връзка с Общия
регламент за защита на личните данни, изграждане на 5G мрежите, защита правата на
потребителите в интернет и др.
Представители на КРС участваха и в ITU Telecom World 2019 под наслов „По-добре,
по-рано” в гр. Будапеща, Унгария. ITU Telecom World се организира ежегодно от ITU
Telecom, част от ITU, специализираната агенция на ООН в областта на ИКТ. С участието
на КРС в ITU Telecom World 2019 се предостави възможност за провеждане на двустранни
срещи, установяване на нови контакти за обмен на най-добри регулаторни практики в
областта на електронните съобщения и предприемане на хармонизиран подход за справяне
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с предизвикателствата на цифровата трансформация. В рамките на събитието са обсъдени
необходимостта от насърчаване на динамичен глобален диалог между НРО, политикоопределящите органи, лидери от индустрията и други ключови заинтересовани лица в
областта на ИКТ. Подчертано е, че ITU Telecom World осигурява платформа на публичния
и частния сектор да срещнат своите позиции по отношение на търсенето и промотирането
на иновации, в полза на социалното и икономическо развитие на човечеството.
Представители на КРС участваха в състава на официалната делегация на Република
България в организираната от ITU Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19) в
гр. Шарм Ел-Шейх, Египет. WRC е събитие, което определя насоките на развитие на
радиосъобщенията и управлението на радиоспектъра в световен мащаб в следващите 3-4
години. Участието на представителите на КРС в работата на WRC-19 допринесe за
отстояване и защита на интересите на страната ни по отношение на използването на
радиочестотния спектър. Бяха разгледани широк кръг от въпроси, свързани с
разпределенията на радиочестотен спектър за различни спътникови и наземни радио
служби. Приеха се решения, с които се определят регулаторните условия за използване на
радиочестотния спектър, съответстващи на бързото развитие на безжичните технологии.
Конференцията предприе необходимите действия, за да се улесни глобалното и регионално
хармонизиране на честотни ленти за поддържане на железопътни радиокомуникационни
системи. WRC-19 разгледа и реши ключови въпроси, свързани с определянето на нови
честотни ленти за бъдещото развитие на международните мобилни комуникации (IMT), в
т.ч. за 5G мрежи. Определиха се регулаторни условия за ползване на радиочестотен спектър
за спътникови комуникации, включително за негеостационарни спътникови системи.
Прието бе предложението на България за замяна на 10 канала на позиция 1.2° W в Плана по
Приложения 30/30А от Радиорегламента с 10 канала на позиция 1.9°.
Председателят на КРС Иван Димитров подписа от името на Република България
Заключителните актове на WRC-19 на ITU, които определят насоките на развитие на
радиосъобщенията, управлението на радиочестотния спектър и въвеждането на иновативни
радио услуги в световен мащаб през следващите четири години.
В рамките на националната делегация на Република България, Комисията бе
представена в сесиите на Административния съвет (АС) на UPU. UPU е специализирана
агенция към ООН в областта на пощенските услуги. АС е един от двата изборни ръководни
органа на UPU, който взема решения по въпроси, свързани с цялостната дейност на Съюза,
одобрява предложения на Съвета по пощенска експлоатация за нови правилници или
процедури, разрешава неотложни въпроси и осигурява последователността на работата на
Съюза в периода между два Конгреса, като контролира дейността му и проучва
регулаторни, административни, законодателни и юридически въпроси. Участията в
работата на АС предоставят възможност за активна позиция на КРС, в качеството й на
свързана администрация в UPU, при изработването и обсъждането на ключови документи,
свързани с изпълнението на мисията, целите и задачите на Съюза.
Представител на администрацията на КРС, като част от делегацията на Република
България, взе участие в 3-ия извънреден Конгрес на UPU в гр. Женева, Швейцария.
Конгресът е върховния орган на Съюза и в неговата дейност с право на глас вземат участие
упълномощените представители на държавите членки. Основната цел на извънредния
Конгрес беше изменението на Всемирната пощенска конвенция и нейния Правилник, в
частта на разпоредбите, касаещи системата за разплащане между държавите членки
(система за крайни такси). КРС, ведно с членовете на българската делегация, участва
активно в дискусиите на предложените варианти за изменение на съответните текстове,
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касаещи таксите за пратки с формат „Е”80 в съответствие с предварително одобрената
позиция на България. Чрез проследяване на дискусиите по предложенията за промяна в
Пощенската конвенция се предостави възможност да се проучат нагласите на държавите
членки по различни въпроси, касаещи формирането и прилагането на крайните такси.
Делегация от КРС взе активно участие в 17-та Годишна среща на Международната
организация по Франкофонията (МОФ) FRATEL, в гр. Букурещ, Румъния, на тема
„Предизвикателствата на покритието и качеството на мобилните услуги – ролята на
регулатора“. Участието на представители на Комисията е в съответствие с поетите от КРС
ангажименти, като съучредител и пълноправен член на FRATEL, за изпълнение на мисията
и работната програма на мрежата, както и за изпълнение на задачите, стоящи пред КРС като
секторен регулаторен орган и постигане на поставените цели на национално, европейско и
международно ниво.
Представителите на Комисията участваха и в ежегодната Международна
регулаторна конференция, организирана от Националния орган за управление и регулиране
на съобщенията (ANCOM) на Република Румъния, която се състоя непосредствено преди
Годишната среща на FRATEL. Темата на изданието за 2019 г. бе „Златен компас за
потребителите в един взаимосвързан свят“. Конференцията се е фокусирала върху
инструментите за защита на потребителите и картографирането на мобилното покритие.
Международната конференция на ANCOM и 17-та Годишна среща на FRATEL
предоставиха форум за провеждане на задълбочени дискусии и редица официални и
неформални срещи между ръководителите на делегации и делегатите от НРО, членуващи
във FRATEL, с най-широк кръг заинтересовани страни. Участието бе възможност не само
за обмяна на информация, опит и най-добри практики за справяне с ключовите регулаторни
предизвикателства, обхванати от проблематиката на тематичната програма, но и за
утвърждаване на активната позиция на КРС в дейността на мрежата FRATEL, в която
държавите-членки се представляват от съответния национален регулаторен орган.
КРС бе представена и в ежегодната Министерска програма на Световния мобилен
конгрес в гр. Барселона, Испания. Конгресът се организира от Асоциацията за мобилни
технологии (GSMA). На участниците са презентирани иновативни решения в областта на
мобилните технологии, услуги и продукти. Широкият формат на събитието е предоставил
отлична възможност за провеждане на множество неформални срещи и разговори с
представители на международни и европейски организации.
КРС взе участие в 74-та Генерална асамблея на Европейския институт по стандарти в
далекосъобщенията (ETSI81), която се състоя в София Антиполис, Франция. ETSI е
създаден от СЕРТ през 1988 г. и е официално признат от ЕК като европейска
стандартизационна организация. Съгласно чл. 30, т. 22 от Закона за електронните
съобщения (ЗЕС), КРС изпълнява функциите на национална организация по
стандартизация (НСО) пред ETSI.
През 2019 г. КРС продължи работата си в структурите на CEPT. Специалисти от
Комисията участваха в заседания на Комитета за електронни съобщения (ECC), както и в
различни работни групи по въпроси, свързани с управлението на радиочестотния спектър,
номерата и мрежите, и др.
КРС взе участие в работата на 50-то пленарно заседание на ЕCC, което се проведе в
началото на 2019 г. в гр. Брайтън, Обединеното Кралство. На заседанието бяха приети
решения, касаещи както бъдещото въвеждане на 5G, така и хармонизираното ползване на
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радиочестотен спектър от подвижна радиослужба, включващи теснолентови и
широколентови приложения за граждански мрежи и за мрежи за обществена безопасност,
защита на населението и реакция при бедствия. Други приети на това заседание решения
касаят използване на спектър от неподвижна радиослужба, некоординирани земни станции
от неподвижна спътникова радиослужба, използване на земни станции на борда на
плавателни съдове и др.
През 2019 г. , Комисията беше домакин на 51-то пленарно заседание на ЕСС към
СЕРТ. В заседанието участваха представители на 33 администрации от държавите членки
на CEPT, както и 9 организации със статут на наблюдатели, в т.ч. EK, Европейското Бюро
по Комуникации (ЕСО), Организацията на Северноатлантическия договор (NATO),
представители на производителите на оборудване и др. На заседанието в гр. София бяха
взети редица важни решения за бъдещото въвеждане на 5G в Европа. Окончателно бяха
приети хармонизирани технически и регулаторни условия за използване на спектър за
мобилни/фиксирани комуникационни мрежи, включително за 5G мрежи. Беше постигнато
съгласие относно указанията към администрациите на CEPT, касаещи съвместното
съществуване между 5G мрежите и фиксираните линии в обхват 26 GHz.
Домакинството на 51-то пленарно заседание на ЕСС демонстрира ангажираността на
българския регулатор към вземането на важни решения, касаещи регулирането и
хармонизираното ползване на радиочестотния спектър в Европа.
По време на 94-тото заседание на работната група по управление на радиочестотния
спектър (WGFM), проведено в гр. Талин, Република Естония, експерти от КРС участваха в
подготовката на документи, които в последствие бяха предоставени и финално одобрени на
пленарното заседание на ECC в гр. София. Бяха изготвени проекти на решения на ECC
относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър от наземни станции на
борда на въздухоплавателни средства, от земни и морски наземни станции на мобилни
платформи, използването на честотна лента 5875-5935 MHz от интелигентни транспортни
системи, свързани с безопасността и др.
Експерти от КРС взеха участие в 18-то и 19-то заседания на работна група „Номера и
мрежи” (Numbering and Networks) към ЕСС (WG NaN). Тематиката на работа на групата и
проектните екипи е свързана с управление на номерационни ресурси и взаимно 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 2019 година бяха свързани с теми от
Европейския кодекс за електронни съобщения - номерационни ресурси, спешни
комуникации, ОТТ услуги, екстратериториално използване на номерационни ресурси,
съвместна работа с BEREC и др.
Двустранно и регионално сътрудничество и други значими международни прояви
И през 2019 г. КРС продължи практиката за развитие и задълбочаване на
двустранното сътрудничество.
Представители на Комисията взеха участие, заедно с представители от МТИТС, в
първото заседание на Смесената българо-македонска междуправителствена комисия за
икономическо сътрудничество в гр. Скопие, Република Северна Македония. По време на
срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество
между Република България и Република Северна Македония в различни области от взаимен
интерес, в т.ч. и в областта на информационните технологии и съобщенията.
Делегация от Комисията, водена от нейния председател, проведе работно посещение
в румънския регулатор ANCOM в гр. Букурещ, Румъния. Визитата бе организирана въз
основа на подписания между КРС и ANCOM Меморандум за разбирателство за
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сътрудничество и обмен на информация в областта на електронните съобщения. В рамките
на срещата бяха обсъдени системата за ранно предупреждение на населението за бедствия
и аварии в Румъния, чрез изпращане на текстови съобщения до крайните устройства на
потребителите – RO-ALERT82, информационна система NETOGRAF83 за проверка от
потребителите на качеството на получаваните електронни съобщителни услуги чрез
фиксиран и мобилен интернет, лабораторията за измерване на електромагнитната
съвместимост и изпитване на радиооборудване84, VERITEL85 - публичната база данни с
всички търговски оферти за съобщителни услуги, достъпна за потребителите за сравнение,
както и трансграничните смущения. След срещата беше организирано посещение в
Акредитираната лаборатория за електромагнитна съвместимост и тестване на
радиооборудване към ANCOM в с. Прежмер, окръг Брашов.
Представители на КРС взеха участие в годишната Международна регулаторна
конференция на Агенцията за електронни съобщения (AEC86) на Република Северна
Македония на тема „По-свързани за по-добър живот”, която се проведе в гр. Охрид,
Република Северна Македония, и в 17-то издание на Международната конференция
„Регулаторна дейност в сектора на електронните съобщения”, проведена в гр. Будва, Черна
гора, с работно заглавие „Бъдещо регулиране за приобщаваща свързаност“.
През 2019 г. КРС взе активно участие в различни международни форуми на найвисоко ниво и на ниво работни групи. Фокусът на внимание на представителите на
Комисията в различните формати бяха стратегическите цели на НРО в национален и
международен мащаб. Прилагането на добрите регулаторни практики, обмяната на опит и
развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар за електронни съобщителни
мрежи и услуги, ще остане стратегическо поле за развитие на международното
сътрудничество на база многостранен диалог, но и на основата на задълбочено двустранно
партньорство с други НРО.
1.5. Информационни технологии за 2019 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.
Осъществяването на посочените стратегически цели ще допринесе за намаляване на
разходите, подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване на прозрачността
в действията на КРС. По този начин се създават предпоставки за стабилно икономическо и
обществено развитие в съобщителния сектор.
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Основните дейности, свързани с развитието на информационните технологии, се
характеризират с реализирани проекти в следните направления:
Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи
 Поддръжка и експлоатация 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, ЗЕДЕУ
и ЗПУ;
 КРС участва в Системата за електронен обмен на съобщенията (СЕОС) и обменя
документи с другите администрации единствено по електронен път;
 КРС има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване;
 Обновяване и развитие на Интернет страницата на КРС и вътрешната система за
управление на съдържание. Новата страница дава възможност за улеснен достъп
на потребителите и ще е достъпна от устройства с различна по големина
резолюция на екрана;
 Анализ, развитие и поддръжка на други основни и съпровождащи
информационни системи: специализиран софтуер в сферата на електронните
съобщения, технологичен софтуер, използван от специализираните дирекции,
правно информационни системи, счетоводни системи, система за заплати и др.
Техническото и комуникационно осигуряване и поддръжка
 Поддръжка на VPN свързаност между офисите на комисията на територията на
страната;
 Поддържане и мониторинг на налични комуникационни мрежи и ресурси и
структурно окабеляване. Инсталация и настройки на комуникационни и мрежови
операционни системи;
 Закупуване, инсталиране, внедряване в експлоатация и сервиз на компютърна
техника и технически средства, обслужващи дейността на регулатора.
През 2019 г. КРС изпълни проекти, свързани с подобряване на информационнокомуникационната среда:
 Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър, както и осигуряване на
допълнителен лиценз за защита на електронната поща;
 Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle;
 Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на комуникационно оборудване,
производство на Cisco Systems;
 Доставка на компютърна техника.
КРС планира и изпълни проекти, свързани с електронното управление:
 КРС е включена за реализация на проект по ОПДУ, съгласно мярка 74 от
Актуализираната пътна карта за изпълнение на актуализираната стратегия за
развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. Целта
на проекта е изграждане и развитие на информационните системи и регистри на
КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване
качеството на административното обслужване;
 Поддръжка и експлоатация на информационна система "Лицензиране и
регистри" на КРС, във връзка с разработване на приложно програмно
осигуряване за уведомителна, разрешителна, лицензионна и регистрационна
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дейност с цел предоставяне на електронни административни услуги на
гражданите и бизнеса;
КРС участва в Системата за електронен обмен на съобщенията (СЕОС) и обменя
документи с другите администрации единствено по електронен път;
КРС има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване, като е
реализирана възможност за получаване/изпращане на документи от/към
гражданите и бизнеса.
Реализиране на проект с предмет: „Разработване, внедряване, гаранция и
поддръжка на 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”, който през 2020 г. ще влезе в реална експлоатация.

1.6. Административен капацитет на КРС
Ефективното изпълнение на функциите и задачите на Комисията за регулиране на
съобщенията е резултат от непрекъснато подобряване управлението на човешките ресурси
и повишаване на административния капацитет.
През 2019 г. КРС изпълнява своята дейност при следното разпределение на заетите
служители:


Комисия

5



Звено за вътрешен одит и длъжности на пряко подчинение

4



Дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”

12



Дирекция „Правна”

21



Главна дирекция „Контрол на съобщенията”

65



Дирекция „Управление на радиочестотния спектър”

27



Дирекция „Техническо регулиране”

11



Дирекция „Пазарно регулиране”

22



Дирекция „Финансови и административни дейности”

41
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Разпределение на заетите служители в КРС през 2019
г.
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Общата численост на персонала на КРС е 255 щатни бройки.
От общата численост на работещите в КРС, 197 служители са с висше образование,
като образоателноквалификационна степен „магистър“ притежават 169 служители (фиг.
43).
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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.
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 2019 г. са организирани и проведени общо 14 (четиринадесет) конкурси 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 5 (пет). Прекратени правоотношения на различни законови основания
за същия период - 16.
Възнагражденията на служителите се определят съгласно разпоредбите на
Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Наредбата за
условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
През 2019 г. е извършен функционален анализ на административната структура и
организацията на работа и ангажираност в Комисията с цел подобряване на процесите и
оптимизиране на дейностите. Реализирането на предвидените дейности стартира през
първата половина на 2020 г.
През 2019 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

24



Правни аспекти на административната дейност

122



Управление на човешките ресурси

7



Финансово и стопанско управление

21



Информационни системи и дигитални умения

76



Управление на проекти

21



Други обучения
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С цел повишаване ефективността и ефикасността на обученията, се проучват
потребностите от участие в нови обучения и се планират и осигуряват обучения, съобразно
спецификата и възможностите. Получените по време на обученията нови знания се
споделят в работна среда, за да се прилагат от всички експерти.
Осигуряването на зравословни и безопасни условия на труд е част от процеса за
подобряване на условията на труд в КРС. Ръководството на Комисията е насочено към
непрекъснато подобряване на организацията и управлението на дейността за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд. Периодично, включително през 2019 г., се
извършва оценка на риска на работните места и медицински прегледи на служителите с цел
превенция и профилактика.
2. Други по-важни дейности
2.1. Стандартизация
През 2019 г. КРС в изпълнение на задълженията си на Национална организация по
стандартизация (НСО) пред Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията
(ETSI) съгласно чл. 30, т. 22 от ЗЕС и правилата на ETSI, като комисията участва в следните
дейности:
 Осигуряване на достъп, чрез интернет страницата на КРС, на всички
заинтересовани страни в Република 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;
 Осигуряване въвеждането 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 са въведени с признаване 46
стандарта. 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 2019 г. в КРС не са постъпили уведомления за пробиви в сигурността и
нарушение на целостта на мрежите и/или услугите, които да отговарят на критериите
определени в общите изисквания при осъществяване на обществени електронни
съобщения87. В изпълнение на задължението си по чл. 243б, ал. 5, КРС изпрати тази
информация до Европейската комисия и до ENISA.
През 2019 г. ЕК прие Препоръка (ЕС) 2019/534 относно Киберсигурност на 5G
мрежите88 (препоръката), предвиждаща създаване на общ подход за справяне с рисковете
за киберсигурността по отношение на 5G мрежите. В изпълнение на т. 3 от Препоръката,
КРС събра информация от предприятията, предоставящи мобилни мрежи и услуги и оказа
съдействие на МТИТС при изготвяне на оценка на риска за инфраструктурата за 5G мрежи,
включваща идентифициране на най-чувствителните елементи, при които пробивите в
сигурността ще имат значителни отрицателни последици. Също така, експерти на КРС
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https://crc.bg/files/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%20%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%9A%
D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%20%D0%9E%D0%A1%D0%A
A%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%AF%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%20%D0%9D
%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%
20%D0%95%D0%9B.pdf
88
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0534&from=GA
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участваха в междуведомствена работна група, подпомагаща групата за сътрудничество по
т.14 от Препоръката, при изготвяне на Инструментариума89 от подходящи, ефективни и
пропорционални мерки за управление на риска.
2.3. Електронни удостоверителни услуги
В изпълнение на правомощията си по Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, през 2019 г. КРС потвърди квалифицирания статут
на доставчиците на удостоверителни услуги „Борика“ АД, „Инфонотари“ ЕАД и
„Евротръст Технолъджис“ 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.
През изминалата година общият брой на издадените квалифицирани удостоверения
за електронен подпис е над 241 000, а за електронен печат над 100. Издадените
квалифицирани електронни времеви печати са над 14 750 000, а квалифицираните
удостоверения за автентичност на уебсайтове – над 200. Издадените електронни
доказателства за квалифицирано валидиране на квалифициран електронен подпис са почти
48 000.
2.4. Контрол на съобщенията
През 2019 г. осъщественият от КРС контрол относно спазването на изискванията на
ЗЕС и подзаконовите нормативни актове в областта на електронните съобщения на
територията на цялата страна отдели традиционно основно място на защитата на интересите
на крайните потребители при съблюдаване на принципите на законоустановеност,
равнопоставеност и прозрачност. За осъществяване на контролните си функции комисията
има изградена териториална структура – централно звено в
гр. София и пет
териториални звена в градовете: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца.
2.4.1. Мониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди
КРС осъществява основните си контролни функции по отношение на РЧС чрез
изградената НСМ. От станциите за радиомониторинг, чрез ежедневен мониторинг, 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.
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 ефективното му управление чрез осигуряване на актуални данни за неговата
заетост.
За осигуряване на нормална работа при непрекъснато нарастващата натовареност на
спектъра, се изисква осъществяване на постоянен мониторинг и контрол с цел
своевременно локализиране и елиминиране на източници на радиосмущения и
идентифициране на незаконни радиоизлъчващи средства.
Основни дейности в областта на мониторинга и контрола на РЧС през 2019 г. са:
2.4.1.1. Защита на интересите на крайните потребители – създаване на условия за
нормална работа на законните ползватели на спектъра; гарантиране на определено качество
на предоставяните услуги на крайните потребители; предотвратяване възникването на
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незаконни излъчвания чрез осъществяване на превантивен и последващ мониторинг и
контрол.
През 2019 г., в резултат от провеждания регулярен планов мониторинг, по
електронен път на предприятията са предоставени резултати за 12909 извършени
измервания от провеждания мониторинг на основните технически параметри на
радиопредавателни станции на територията на страната. В резултат на осъществявания
превантивен контрол 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 аналогово наземно радиоразпръскване на радиосигнали и наземно цифрово
телевизионно разпръскване с одобрените технически характеристики
 По решения на КРС - извършени са измервания на основни технически
параметри на 88 предавателни станции за оценката на съответствието им с
одобрените технически характеристики; за констатирано несъответствие е
дадено само едно предписание за привеждане в съответствие на предавателна
станция, като при последващата проверка е констатирано, че предприятието е
предприело необходимите мерки за привеждане на предавателната станция в
съответствие.
 Спазване условията на разрешенията на радио и ТВ предавателни станции извършени са 159 проверки и са дадени 40 предписания за констатирани
отклонения на техническите параметри; при извършените контролни проверки е
констатирано изпълнение на всички дадени предписания.
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
В пограничните райони на страната ежегодно се провеждат измервания за оценка на
прониквания на сигнали 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 2019 г. са обобщени и анализирани измервания на
територията на 32 населени места за оценка на електромагнитната обстановка и
регистриране на трансграничните прониквания от териториите на Турция, Сърбия,
Румъния, Украйна, Русия, Република Северна Македония и Гърция. Резултатите са
обективирани в съставените 359 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. Проведени са регулярни
измервания в 7 населени места по Черноморието, като при анализа на резултатите не са
регистрирани смущения на български предавателни станции в зоните им на обслужване.
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Запази се тенденцията за регистриране на относително по-ниски нива на приеманите
трансгранични сигнали на наша територия от турски предавателни станции.
В помощ на управление на спектъра за оценка на електромагнитната обстановка
ежегодно се провеждат и измервания в различни населени места от територията на страната.
През 2019 г. са проведени измервания в 47 населени места и резултатите са обективирани в
492 измерителни протоколи.
 Мониторинг на честотни диапазони, предназначени за подвижни PMR мрежи оценка на действителната заетост на РЧС и регистриране на незаконни
радиоизлъчвания
През 2019 г. е проведен мониторинг на честотни диапазони, предназначени за
подвижни PMR мрежи, на територията на 31 населени места. Резултатите от проведения
мониторинг са обобщени в 264 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÷137 MHz
За гарантиране на електромагнитната съвместимост и безпроблемна работа на
радионавигационното и комуникационното оборудване на въздухоплавателните служби са
проведени измервания на 7 радиопредавателни обекта. Измерванията са извършени
съгласно Методиката за измерване на интермодулационни продукти от тип „А1”,
получавани при работа на близко разположени УКВ радиопредавателни станции (съгласно
т. 2. 5. от приложение 1 към Техническите изисквания за работа на електронните
съобщителни мрежи от радиослужба Радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях).
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 2019 г. са изследвани 233 случая на радиосмущения, като за резултатите са
съставени 210 измерителни протоколи (фиг. 45). Своевременно са предприемани
необходимите мерки за бързо локализиране и отстраняване на източниците на
радиосмущения. Относително висок дял през 2019 г. имат смущаващи излъчвания от
радиозаглушители (jammers), 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) устройства в радиочестотните диапазони, предназначени за
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилни наземни мрежи.
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.
Сравнителен анализ на разрешените случаи на радиосмущения във връзка с постъпили
сигнали по видове служби за периода 2017-2019 г. е представен на фиг. 46.
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Източник: КРС
Фиг. 45

Източник: КРС
Фиг. 46


Мониторинг и проверки във връзка с постъпили сигнали относно осигуреното
покритие на наземна цифрова телевизия по стандарт DVB-T:
През 2019 г. са извършени са измервания и проверки по 12 сигнали от податели и/или
препратени от други институции (СЕМ, МТИТС и др.). За резултатите от извършените
планови измервания и проверки по сигнали са изготвени 37 измерителни протоколи.
 Покритие на мобилните наземни мрежи:
Във връзка с постъпилите 12 сигнала за липса на покритие на мобилните наземни
мрежи (GSM/UMTS/LTE) през 2019 г. е направен анализ на декларираното покритие и са
изготвени 96 измерителни протоколи за извършени измервания на място. Планови
измервания на покритието и качеството на GSM/UMTS/LTE мобилни мрежи са проведени
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в 60 населени места и 8 маршрута от Републиканската пътна мрежа, като резултатите са
обективирани в 602 измерителни протоколи.
Резултатите от осъществения през 2019 г. мониторинг и контрол на РЧС са
обобщени в общо 9145 измерителни протоколи, като за осъществения планов мониторинг
са съставени 8818 измерителни протоколи, анализът на които по видове дейности е
представен на фиг. 47.

Източник: КРС
Фиг. 47
2.4.2. Инспекционна дейност
През 2019 г., във връзка с изпълнение на функциите на КРС, свързани с контрола
при осъществяването на електронни съобщения по реда на ЗЕС, са извършени 3204
проверки свързани с: изпълнение на решения на КРС; спазване условията на издадените
разрешения; проверки, определени на база на анализ на риска; предоставяне на услуги без
уведомление/разрешение; проверки за откриване и елиминиране на радиосмущения;
проверки относно осигурено покритие от мобилните наземни мрежи и мрежите за цифрова
телевизия и др.; 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; преносимост
на географски и мобилни номера; проблеми с покритието и качеството на предоставяната
услуга на крайни потребители и др.
Основен дял (около 74 %) от проверките във връзка с постъпили сигнали са
извършени на трите най-големи предприятия, предоставящи електронни съобщителни
услуги (фиг. 48). Извършени са 1017 проверки във връзка с подадени в КРС сигнали от
крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги: „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 373
проверки, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 215 проверки
и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 165 проверки.
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Източник: КРС
Фиг. 48
Основно място и през 2019 г. 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 2019 г. са извършени във връзка с получени
сигнали относно проблеми с ползвани мобилни услуги в роуминг - 434
проверки (с около 17 % по-малко от 2018 г.), от които на „А1 БЪЛГАРИЯ”
ЕАД - 211 проверки (49%), на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 128 проверки
(29 %) и на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД
– 95 проверки (22 %); за констатирани нарушения са съставени 11 бр. акта
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 140 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 92 проверки;
 безвъзмездно предоставяне на детайлизирани сметки за ползвани
услуги – извършени са 48 проверки.
За констатирани нарушения на глава 15 от ЗЕС през 2019 г. са съставени 13 бр.
АУАН.
 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
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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 2019 г., като са извършени 145 проверки (с около 16 % помалко от 2018 г.).
За констатирани нарушения на глава 14 от ЗЕС през 2019 г. са съставени 16 бр.
АУАН.
Оспорване на сметки и начислени неустойки - през 2019 г. е констатирано
намаление на получените сигнали във връзка с оспорване на сметки и начислени
неустойки; извършени са общо 60 проверки (с около 30 % по-малко от 2018 г.).
 Проверки относно спазване на Общите изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения – извършени са 100 проверки (с около 45 % повече от
2018 г.)
За констатирани нарушения на Общите изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения през 2019 година са съставени 37 бр. АУАН.
 Проверки свързани с разрешаване на проблеми при осъществяване на
преносимост на номера при промяна на доставчика на телефонна услуга - през 2019 г. са
извършени 59 проверки по сигнали свързани с възпрепятстване на правото на преносимост
на мобилни и фиксирани номера и са съставени 3 бр. АУАН.
 Проверки за спазване условията на разрешенията и по решения на КРС - през
2019 г. са осъществени 499 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 6 бр. АУАН.
 Проверки по сигнали относно осигуреното покритие и качество на
предоставяните услуги от мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE и DVBT мрежи, както и проверки във връзка с постъпили сигнали за радиосмущения – извършени
са общо 298 проверки.
 Проверки на предприятия за непредоставяне на информация на КРС - през
2019 г. са извършени 267 проверки на предприятия, които не са предоставили информация
или са предоставили непълна или неточна информация и са съставни 27 бр. АУАН.
През 2019 г. 909 от извършените проверки (или около 28 %) 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 10 бр. АУАН.
Обобщени данни за извършената контролна дейност и ангажираната
административнонаказателна отговорност при констатирани нарушения на ЗЕС и
подзаконовите нормативни актове през 2019 г. са представени на фиг. 49 и фиг. 50.
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Източник: КРС
Фиг. 49
В резултат от извършените проверки за констатираните административни
нарушения на ЗЕС през 2019 г. са съставени 134 акта за установяване на
административни нарушения, като основен дял (28 %) са относно неспазване на Общите
изисквания за осъществяване на електронни съобщения.

Източник: КРС
Фиг. 50
2.5. Качество на услугата достъп до интернет и мрежова неутралност
В изпълнение на чл. 5 на Регламент (ЕС) 2015/2120 (Регламента) за гарантиране на
отворен достъп до интернет, КРС изготви годишен доклад относно изпълнението на
задълженията и прилагани практики за управление на трафика от страна на доставчиците
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на услуги за достъп до интернет. Докладът е изготвен въз основа на събраната информация
с въпросниците за годишен отчет за дейността на предприятията през 2018 г. и постъпилите
през годината жалби на крайни потребители. КРС изпрати доклада на Европейската
комисия (ЕК) и BEREC, и го публикува на интернет страницата си90. С оглед постигане на
по-голяма яснота, прозрачност и уеднаквяване на прилаганите договорни условия с
крайните потребители, които доставчиците на достъп до интернет следва да изготвят в
изпълнение на Регламента с решение № 170/18.04.2019 г., комисията прие „Позиция
относно изпълнение на изискванията на чл.3 и чл.4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна
на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители“. Целта на
приетия документ е да обяви публично критериите, по които КРС ще преценява
изпълнението му. Насоките дадени в тази позиция са следствие и от направения анализ на
изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламента от доставчиците на услуга за
достъп до интернет.
През годината КРС, в рамките на контрола по изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2120
установи една практика, която е в нарушение и е свързана с неправилно избран метод за
ограничаване на достъпа до точно определени със съдебно решение интернет страници.
След проверка от страна на КРС доставчикът доброволно направи промени в метода на
ограничаване на достъпа до такива интернет страници, поради което не са налагани
санкции.
2.6. Защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги
През 2019 г. в КРС постъпиха 2 245 сигнали на потребители, съдържащи оплаквания
срещу различни предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги.
През 2019 г. се наблюдава значителен спад (около 30 %) на броя на постъпилите
сигнали спрямо 2018 г. (2935 броя).
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Фиг. 51
Сред най-честите оплаквания са тези, свързани с таксуването на услуги,
формирането на месечните сметки, прекратяване на договори, както и таксуване на услуги
в роуминг в погранични райони.
Продължава тенденцията значителна част (приблизително 1/2) от постъпилите през
годината сигнали да касаят въпроси, извън контролните и регулаторните правомощия на
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КРС91. В тези случаи, регулаторът изисква становищe от съответното предприятие, с цел да
бъде оказано съдействие и помощ на засегнатия краен потребител.
По-голямата част от изисканите от комисията становища са били в полза на жалбоподателя,
което е довело до разрешаване на възникналия спор.
Редица сигнали92 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,
прокуратурата на Република България и др.).
Намаляването на броя постъпилите в КРС сигнали се дължи и на стартиралата през
2019 г. инициатива на регулатора за провеждане на периодични срещи с трите мобилни
оператора – „А1 БЪЛГАРИЯ“, „“БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Целта на срещите е да се превенира извършването
на нарушения в сектора, както и да се отстраняват често срещани проблеми в процеса на
обслужване на клиентите.
През 2019 г. КРС проведе три срещи, в рамките на които са решени редица въпроси,
касаещи таксуването и предлагането на роуминг услуги, по-добрата защитата на данните
на потребителите, сигурното предоставяне на детайлизирани сметки и справки, както и
обслужването на потребителите в магазинната мрежа на доставчиците.
Изменения и допълнения на Общите изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (Общите изисквания)
С решение № 405 от 31.10.2019 г. комисията откри обществено обсъждане на проект
на решение за изменения и допълнения на Общите изисквания в частта защита на
интересите на крайните потребители.
Предложените изменения и допълнения на Общите изисквания имат за цел да
прецизират процедурата по сключване на договори в телекомуникационния сектор,
намаляване на административната тежест за операторите и осигуряването по-високо ниво
на защита на личните данни на потребителите в съответствие с Общия регламент за защита
на личните данни (GDPR).
В рамките на проведеното обществено обсъждане на проекта на решение постъпиха
становища В хода на общественото обсъждане постъпиха становища от „Българска
телекомуникационна компания” ЕАД, „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и Българска национална
асоциация „Активни потребители“. Посочените лица подкрепиха по същество
предложените от КРС изменения, като бяха направени и предложения за прецизиране на
нормативната уредба.
С решение № 122/26.03.2020 г. КРС прие окончателно решение за изменение и
допълнение на общите изисквания, в което бяха отразени част от направените предложения,
съответстващи на нормативната уредба.
Изменение на общите условия на един от доставчиците на мобилни телефонни услуги с
цел защита на интересите на абонатите му
По силата на сключено и одобрено от съда споразумение между КРС и доставчика
от 16.05.2019 г., регулаторът е задължил мобилния оператор да измени общите си условия.
Вследствие на извършеното изменение, абонатите на оператора имат право да прекратят
индивидуалния договор без неустойка при повишаване от страна на предприятието на
размера на начисляваното от него обезщетение в размер на 2,00 лв., дължимо при
неплащане в срок на месечната сметка.
Прекратяване/изменение на индивидуални договори, оспорване на месечни сметки, оплакване срещу
предоставяното клиентско обслужване, начисляване на неустойки и др.
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защита на потребителите.
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Сътрудничество с Комисията за защита на потребителите
Между КРС и Комисията за защита на потребителите съществува споделена
компетентност по част от въпросите, свързани с потребителската защита в областта на
електронните съобщителни услуги.
По жалбите, касаещи сделки от разстояние, нелоялни търговски практики,
премахване на неравноправни клаузи в договори, таксуване на непоръчани услуги 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.
Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за електронните съобщения, КРС
уведоми КЗП за откриване на процедура за изменение на Общите изисквания съгласно
решение № 405 от 31.10.2019 г., като й предостави възможност да изрази становище по
разпоредбите, свързани със защитата на потребителите.
КРС и КЗП си сътрудничат и 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.
2.7.Дейности по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
В изпълнение на правомощията си през 2019 г. КРС проведе 41 процедури за
разглеждане на спорове, основно между оператори на електронни съобщителни мрежи
(ЕСМ) и „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕВЕР“ АД и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД.
В резултат от намесата на КРС, трите електроразпределителни дружества
съществено измениха общите си условия по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ за предоставяне на
достъп до стълбовна и канална мрежа в полза на операторите на ЕСМ. Така, в допълнение
към постигнатите резултати в процедурите за оказване на съдействие (медиация) от 2018 г.,
през 2019 г. бяха постигнати следните по-съществени резултати:
 Отпадане за изискването за геодезически заснемания на физическата
инфраструктура на ЕРП-тата за сметка на операторите на ЕСМ;
 Отпадане на забрана за разполагане по стълбовната инфраструктура на ЕСМ,
състоящи се от медни кабели и проводници;
 Изменение на механизми за ценообразуване;
 Увеличаване на максималното разстояние за директно разполагане на абонатни
отклонения на ЕСМ към сгради;
 Разрешаване изграждането на ЕСМ на всички типове стълбове на ЕРП-тата;
 Отпадане на арбитражни клаузи и на текстове относно заплащането за правото на
преминаване през сервитутни зони;
 Включване на текстове относно максималната защита на здравето и безопасността
на служителите на операторите на ЕСМ;
 Прекратяване на достъпа до електроразпределителната мрежа не автоматично, а
след забава на плащането на месечната такса, вкл. въвеждане на максимална горна
граница на неустойката, дължима при забава;
 Изчисляването на остатъчния (свободен) капацитет на мрежовите оператори по
прозрачен начин, вкл. чрез посочване на планирания капацитет на съоръженията в
Единната информационна точка;
 Отпадане на задължението за съгласуване проект по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЕСМФИ,
вкл. заплащането на такси, за вече разположени мрежи в съответствие със ЗЕСМФИ;
 Тарифиране ползването на мрежата за ниско напрежение на брой ЕСМ, а не на брой
кабели, с цел избягване заплащането на прекомерно високи цени за достъп;
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Отпадане на забраната за монтиране на табла за апаратура по стълбове, част от
въздушната мрежа ниско напрежение, както и на забраната за монтиране на повече
от една кабелна муфа на стълб, с цел избягване на опасността от демонтиране на
всички заварени табла;
Редица други изменения, съдържащи допълнителни гаранции за операторите на
ЕСМ, ползващи или търсещи достъп.

Особено внимание заслужава и намаляването на месечните цени за наем на
физическа инфраструктура. В резултат от намесата на КРС, наемната цена за стълбовната
инфраструктура на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ беше намалена с около 46 %, а цените за наем
на 1 линеен метър тръбна мрежа с над 120%. Дружеството премахна и ограничението за
разполагането на „до 3 броя мрежи“ върху стълбовната му инфраструктура. ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ допълнително измени и начина на формиране на еднократните си цени
- от цена за брой стълбове на твърда фиксирана сума.
През 2019 г. КРС активно участва в изработването на редица подзаконови актове по
ЗЕСМФИ, които наред с приетите такива през 2018 г., ще бъдат с важно значение за сектора
на електронните съобщения:
 Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на
електронни съобщителни мрежи (Приета с ПМС № 286/18.11.2019 г., Обн. ДВ. бр.
92 от 22 Ноември 2019г.);
 Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. за съдържанието, условията и реда за
създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
(Обн. ДВ. бр. 83 от 22 Октомври 2019 г.);
 Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на
операторите на електронни съобщителни мрежи по ЗЕСМФИ (Обн. ДВ. бр. 49 от
21 Юни 2019 г.);
 Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на
достъп до информацията в Единната информационна точка (Приета с ПМС №
227/10.09.2019 г.);
 Актуализиран списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал.
1 от ЗЕСМФИ (Обн. ДВ. бр. 90 от 15 Ноември 2019 г.).
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IV. БЮДЖЕТ
Изпълнение на бюджета на КРС за 2019 г.
Председателят на Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет. Със Закона за
държавния бюджет на Република България за 2019 г., на КРС са определени:
 Приходи в размер на 63 200 хил. лв.;
 Разходи в размер на 11 080 хил. лв.
Комисията администрира приходи съгласно чл. 51 ал. 1 от ЗЕС, чл. 62 от ЗПУ и чл.
81, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
През 2019 г. постъпилите приходи от такси, глоби, имуществени санкции и лихви са
в размер на 58 426 хил. лв. - изпълнение в размер на 92 % от годишния план.
Свободният ресурс в радиочестотни обхвати 1.5 GHz, 1.8 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6
GHz не беше усвоен от предприятията, което не позволи постигане на поставената годишна
задача за приходната част на бюджета.
Добри практики, които КРС прилага за повишаване на събираемостта на приходите:
 Всяко тримесечие на предприятията се предоставя информация за сроковете и
начина на заплащане на таксите, чрез публикации на интернет страницата на
Комисията, както и чрез генериране на автоматични електронни съобщения;
 Текущо се изпращат персонализирани имейли с конкретните задължения на
дружествата, при наличие на забавени плащания и по влезли в сила наказателни
постановления;
 Издават се електронни фактури при поискване;
 При издаване и/или изменение и допълнение на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс се изпраща персоналнализирано
електронно съобщение за дължимите такси, които следва да бъдат заплатени.



Комисията:
Издава актове за установяване на публични държавни вземания (АУПДВ), при
неплащане в срок на публични задължения към КРС;
Изпраща за принудително изпълнение АУПДВ и влезли в сила наказателни
постановления в Националната агенция за приходите. През 2019 г. в рамките на
изпълнителни производства са събрани допълнителни приходи в размер на 1 221
хил. лв.
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Разпределение на постъпилите приходи и направените разходи през 2019 г.
Структурата на приходната част на бюджета на КРС за 2019 г. е, както следва:
Таблица № 18
Видове приходи

Стойност Дял (%)
в хил. лв.

1. Собствени приходи, утвърдени с бюджета на КРС за 2019 г.

63 200

2. Реализирани приходи за 2019 г., в т. ч.:
- еднократни такси по Закона за електронните съобщения

58 426

100.00

1 153
20

1.97
0.03

5
7 987

0.01
13.67

38 509

65.91

228

0.39

2 375

4.07

7 263

12.43

571

0.98

315

0.54

- еднократни такси по Закона за пощенските услуги
- еднократни такси по Закона за електронните съобщителни

мрежи и физическа инфраструктура
- административна годишна такса контрол
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
позиции на геостационарната орбита, определени за Република
България съгласно международни споразумения
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
след провеждане на търг
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
номера от Националния номерационен план (ННП)
- глоби и имуществени санкции
- лихви

В изпълнение на чл. 148 (редакция към ДВ, бр. 11 от 2014 г.) от ЗЕС и чл. 64
(редакция към ДВ, бр. 102 от 2010 г.) от ЗПУ, през 2019 г. са извършени трансфери към
държавния бюджет в размер на 12 132 хил. лв. и към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията в размер на 14 223 хил. лв.
До края на 2019 г. трансферите се извършваха ежемесечно на база приходите,
реализирани през предходния месец, като през месец януари се трансферираха средства на
база отчетни данни за месец декември от предходната година. Съгласно промените в чл. 19
и чл. 148 от ЗЕС (изм., ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) и чл. 64 от ЗПУ (изм.,
ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.), този подход се промени и извършването на
трансфери през 2020 г. ще се осъществява на четири равни вноски в рамките на текущата
годината, за която се отнасят.
Средствата по бюджета на Комисията, определени в ЗДБРБ за 2019 г. са разходвани
за финансиране на дейността й (включително за проекти, свързани с регулирането и
либерализирането на пазара), за участие в работата на Органа на европейските регулатори
в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол.
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Структурата на разходите за 2019 г. е, както следва:
Таблица № 19
Видове разходи

Стойност
Дял (%)
(хил. лв.)

1. Заплати
2. Осигурителни вноски
3. Други възнаграждения и плащания

4 774
1 364

45.22
12.92

287

2.72

4. Издръжка
5. Членски внос
6. Капиталови разходи

2 138
67
1 928

20.25
0.63
18.26
100.00

Общо разходи

10 558

През 2019 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 позволи да се продължи стартиралата през 2018
г. подмяна на амортизирана измервателна апаратура (измервателни приемници и
пеленгатори) на мобилните станции за радиомониторинг от Националната система за
мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди, което допринесе за
повишаване на ефективността на извършвания контрол и мониторинг на радиочестотния
спектър и услугите, предоставяни чрез него. Предвид динамичното развитие на
технологиите в областта на електронните съобщения, се осигури и закупуване на
съвременна техника с необходимите функционалности за измерване и контрол на цифрови
мрежи от ново поколение и в по-висок честотен диапазон.
В рамките на Бюджетната процедура за 2020 г., през м. септември 2019 г. с
проектобюджета за 2020 г., аргументирано беше заявено пред Министерството на
финансите увеличение на бюджета на КРС за 2020 г. с 3 648 хил. лв. или 33 %, включващи
и предвидените промени в политиката по доходите. Заявеното увеличение беше одобрено
чрез Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Допълнителните средства ще позволят през 2020 г. да бъде извършена доставка на
измервателна апаратура за развитие и обновяване на Националната система за мониторинг
на радиочестотния спектър, което от своя страна ще допринесе за:
 Развитието на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър в
синхрон с навлизането на новите технологии (включително 5G мрежите),
постоянното усъвършенстване на електронните съобщения, които ще осигуряват
високоскоростен пренос данни, голям капацитет и високо качество на
предоставяните услуги;
 Нормалната работа на изградените съвременни радиомрежи (работа без наличие на
вредни радиосмущения) в защита на обществения интерес и интереса на крайните
потребители.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бързото развитие на безжичните технологии, под формата на нови продукти и
услуги, се дължи на новите тенденции в областта на съобщителния сектор.
Потребителското търсене за всеобхватна свързаност, кризата с наличните спектрални
ресурси, бъдещите нови ефикасни безжични системи и технологии за радиодостъп и
интернет на нещата стимулират иновациите при използването на радиочестотния спектър.
В своята дейност Комисията ще продължи да се ръководи от една от основните си
стратегически цели: да осигурява ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна
среда, като продължи да прилага политика за управление на радиочестотния спектър за
граждански нужди, с която да създава облекчени условия за използване на честотния ресурс
в обхвати, където това е възможно, да улеснява въвеждането на нови цифрови технологии
и услуги, да насърчава инвестициите и конкуренцията, и ползите за потребителите от
висококачествени услуги и да води активен диалог със заинтересованите страни.
В приетата през 2019 г. Регулаторна политика за управление на радиочестотния
спектър за граждански нужди, Комисията определи своите основни цели, механизми и
подходи за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди до 2021 г.
Основната й цел е да се осигурят добри регулаторни условия за използване на
радиочестотния спектър, които да допринесат за развитието на безжичните комуникации,
включително за успешното въвеждане и развитие както на 5G мрежите, така и за развитието
на цифровата телевизия, мрежите от вида „точка към точка”, спътниковите мрежи, мрежите
за подготовка на програми и специални събития, използването на устройствата с малък
обсег на действие и др.
Основните цели 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
съобщителни мрежи и услуги като част от вътрешния пазар в ЕС, водещ до разгръщането и
използването на мрежи с много голям капацитет, предоставяне на услуги от пето поколение,
които 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.
Съдържащата се в настоящия доклад информация дава достоверна представа, че
отчетната 2019 г. е поредна година на интензивна работа, през която КРС продължи да
изпълнява своята мисия, допринасяйки за създаването на предсказуема и добре
функционираща регулаторна среда в областта на електронните съобщения.
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