
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
И през 2009 г. дейността на КРС бе насочена към прилагане на европейските и 

международните норми и най-добри практики, с цел гарантиране правата на крайните 
потребители и осигуряване на висококачествени услуги, в съответствие с динамичното 
развитие на пазара и технологичните иновации.  

През 2009 г. КРС продължи започналата през 2008 г. дейност, свързана с 
определянето, анализа и оценката на съответните пазари на електронни съобщения, 
определянето на предприятия със значително въздействие върху всеки пазар и 
налагането на специфични задължения на тези предприятия с цел осигуряването на 
конкурентна пазарна среда. 

Експерти на комисията участваха в разработването и изменението на множество 
законови и подзаконови нормативни актове, в подготовката и процесуално 
представителство на десетки дела пред ВАС и други районни и административни 
съдилища, изготвени бяха проекти по наказателни постановления и резолюции за 
прекратяване на административнонаказателни производства. Бяха разгледани и  
предприети действия по няколкостотин жалби на граждани, свързани с проблеми и 
нередности при получаването на електронни съобщителни услуги. 

КРС осигурява условия за оптимално и ефективно управление на 
радиочестотния спектър. И през 2009 г. комисията следва определените в нейната 
Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди 
основни цели, механизми и подходи за управление. С измененията и допълненията на 
редица подзаконови актове, отнасящи се до управлението на честотния ресурс, КРС 
продължи да осигурява условия за хармонизирано, ефективно и без вредни 
радиосмущения използване на радиочестотния спектър и в зависимост от националните 
особености, да прилага решенията и препоръките на Европейската комисия и Комитета 
за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения.  

Един от основните приоритети на КРС през 2009 г. продължи да е 
утвърждаването на контролната дейност (мониторинг и контрол на радиочестотния 
спектър, инспекционна дейност, развитие и техническа поддръжка на националната  
система за мониторинг на радиочестотния спектър и измервателните системи за 
контрол) като регулаторен механизъм за осигуряване на равнопоставеност между 
предприятията, като беше отделено особено внимание на контролните функции за 
съблюдаване на императива на ЗЕС, ЗПУ и ЗЕДЕП. 

КРС продължава активната си дейност за укрепване на взаимодействието с 
националните регулатори на държавите членки на ЕС и с Европейската комисия, както 
и за засилване на позицията си в европейските и международните структури при 
вземане на решения и изработване на общи позиции. Тя следи и участва активно в 
процеса на усъвършенстване на регулаторната рамка, както на национално, така и на 
европейско ниво. Същевременно, задълбочаването на отношенията на сътрудничество 
и взаимодействие с регулаторите от съседните страни е насочено към постигане на 
водеща роля на КРС в региона. Комисията участва в дейността на правителствените и 
специализираните организации в областта на съобщенията на международно и 
европейско ниво и осъществява регулярен обмен на информация и опит с ЕК и 
националните регулатори на държави членки на ЕС за по-нататъшно ефективно 
прилагане на Европейската регулаторна рамка. КРС продължи активно да участва в 
генералните асамблеи на Групата на независимите регулатори (IRG) и в пленарните 
заседания на Групата на европейските регулатори (ERG), в работата на Контактната 

 



 

мрежа, както и на ниво проектни екипи към I/ERG. Експерти на КРС взеха участие в 
международни и регионални конференции, форуми и семинари. Беше поддържана 
активна кореспонденция с представители на Европейската комисия, като бе подавана 
редовна информация за регулаторните действия на КРС в приоритетни области като 
пазарните анализи, преносимостта на номерата, ефективното управление на спектъра, 
прехода към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и др. 

 През 2009 г. КРС продължи да следи развитието на стартиралата през април 
2008 г. услуга „преносимост на номерата” в мобилните мрежи. През м. юли 2009 г. 
стартира услугата „преносимост на номерата” и за географски номера, което 
благоприятства развитието на конкуренцията между предприятията. В сегмента на 
фиксираните телефонни услуги преносимостта на номерата се разглежда като важен 
инструмент, чрез който може да се повлияе на конкурентната среда, тъй като 
предприятията, изправени пред потенциалната възможност да загубят абонатите си, 
биха се стремили да повишават качеството на предоставяната от тях услуга и да 
подобряват предлаганите условия, включително като намаляват цените. 

Сред основните приоритети в работата на КРС за 2010 г. са хармонизирането на 
националното законодателство в областта на електронните съобщения, пощенските 
услуги, електронния документ и електронния подпис с Европейската регулаторна 
рамка, финализиране въвеждането и оптимизирането на преносимостта на номерата, 
разрешаване на проблемите с регионите с недостатъчен номерационен ресурс и анализ 
на необходимостта от изготвяне на нов Национален номерационен план, 
хармонизиранe на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с 
европейските честотни разпределения, както по отношение на радиослужби, така и по 
отношение на ползватели, ограничаване, до необходимите нива на радиосмущенията 
при използването на радиочестотния спектър. 

Приоритетите в дейността на КРС по отношение на цифровизацията произтичат 
от приетия в началото на 2008 г. от Министерски съвет План за въвеждане на наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България. Планът 
създава условия за поетапна цифровизация, която ще приключи през 2015 г. – 
предвижда се до края на 2012 г. всички предаватели за наземно аналогово телевизионно 
радиоразпръскване да преустановят излъчването, а до 2015 г. следва да се достигне 
пълно покритие по население за приемане на цифрово излъчени телевизионни 
програми на наша територия. 
 


