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Покана за тестване на Механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за 

качество на услугата за достъп до интернет 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), във връзка с реализирането на проект 

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на 

дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното 

обслужване“, предлага на всички заинтересовани страни и граждани, в периода от 

19.08.2021 г. до 26.08.2021 г., да тестват Механизъм за измерване и наблюдение на 

параметрите за качество на услугата за достъп до интернет. 

Посредством Механизма, Вие ще можете да установите обективно измерените стойности на 

скоростите на сваляне (download) и качване (upload), закъснение и други параметри при 

използване на услуги за достъп до интернет. 

По-долу можете да намерите линк за достъп, както и кратки инструкции за провеждане на 

тестовете. 

 

Инструкции: 

1. Кликнете на следния линк за достъп до Механизма за измерване и наблюдение на 

параметрите за качеството на услугата за достъп до интернет: 

https://nettest.crc.bg 

QR кодове за сваляне на мобилните апликации на Android/iOS можете да достъпите в 

долната лента на портала на Механизма. 

2. Изберете тип измерване: 

 Еднократно измерване за фиксиран достъп; 

 Цикъл от измервания за фиксиран достъп; 

 Еднократно измерване на мобилен достъп (от мобилната апликация); 

 Цикъл от измервания за мобилен достъп (от мобилната апликация). 

3. Ако сте избрали цикъл от измервания за фиксиран или мобилен достъп е необходимо 

да въведете имейл адрес, за да стартира цикъла от измервания. 

4. При избор на еднократно измерване за фиксиран или мобилен достъп имате 

възможност за опционално въвеждане на имейл адрес, за да получите резултатите от 

измерването. 

5. Необходимо е да дадете съгласие за достъп до IP адреса и геолокацията на 

устройството за целите на измерването. 

http://www.eufunds.bg/
https://nettest.infosys.bg/
https://nettest.infosys.bg/
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6. След приключване на измерването, резултатите ще се визуализират на екрана. При 

въведен имейл, системата автоматично ще изпрати резултатите. 

7. Имате възможност за експорт на резултатите в избран формат. 

8. От меню „История“ ще можете да преглеждате историята на всички измервания от 

Вашето устройство. 

9. Имате достъп до статистическа информация за измерванията и интерактивна карта, 

на която са визуализирани извършените измервания. 

 

Моля да попълните кратка анкетна карта на следния линк: 

https://s.surveyplanet.com/9k5ggd97 

Можете да оцените мобилното приложение и в GooglePlay / AppStore 

 

Вашето мнение е важно за нас! 

 

http://www.eufunds.bg/
https://s.surveyplanet.com/9k5ggd97
https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.crc.roamingapp
https://apps.apple.com/bg/app/roaming-protect-bg/id1571033575

