
III. ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И 

ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС 

1. Дейности в изпълнение на приоритетите на КРС  

1.1. Ефективно управление на ограничените ресурси 

1.1.1. Радиочестотен спектър 

Един от основните приоритети на Комисията е осигуряване на ефективно 

управление и ефикасно използване на радиочестотен спектър в съответствие с политиките 

на Европейския съюз. Управлението на радиочестотния спектър се извършва в 

съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения
1
, 

Държавната политика за планиране на радиочестотния спектър и Регулаторната политика 

за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди. При изпълнение на своите 

правомощия, Комисията прилага решенията на Европейската комисия за хармонизирано 

ползване на радиочестотния спектър. 

Ефективното управление на радиочестотния спектър подпомага развитието на 

конкурентен съобщителен сектор и води до увеличаване на социалните и икономическите 

ползи, произтичащи от неговото ползване. Това превръща честотния ресурс в продукт с 

голямо значение за цялото обществото. През последните години, на телекомуникационния 

пазар непрекъснато навлизат нови технологии и приложения, използващи радиочестотен 

спектър, които осигуряват високи скорости на предоставяните услуги. Това от своя страна 

води до нарастване на интереса и броя на потребителите към иновативни услуги с високо 

качество. Създаването на условия за насърчаване на конкуренцията в електронния 

съобщителен сектор осигурява максимална свобода на крайния потребител при избора на 

разнообразни услуги с по-добро качество и по-добра цена. 

През 2017 г., в изпълнение на своите приоритети, свързани с ефективно управление 

на радиочестотния спектър, Комисията извърши редица дейности с цел насърчаване 

навлизането на пазара на нови технологии и услуги. 

Във връзка с осигуряване на условия за ефективно и хармонизирано използване на 

радиочестотен обхват 700 MHz (радиочестотната лента 694-790 MHz), т.нар. „втори цифров 

дивидент“, представители на Комисията продължиха започналите през 2016 г. дейности по 

оценка на използването на определения за граждански нужди спектър в обхват 700 MHz и 

активно участваха в работата на междуведомствени работни групи със следните задачи: 

 да изготви анализ и предложения на експертно ниво за предприемане на действия 

за хармонизиране на обхват 700 MHz и 

  да изготви „националната пътна карта”, с която ще се приеме национален план и 

график, включващ подробни стъпки за изпълнение на задълженията, съгласно Решение 

(ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използване на радиочестотна лента 

470-790 MHz в Съюза. 

В резултат Комисията прие текстове, които бяха включени в проекта на Национална 

пътна карта 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 МНz в Съюза (Национална пътна карта). 

С цел изпълнение задълженията на България по Решение (ЕС) 2017/899 и 

осигуряване на радиочестотен спектър за безжични широколентови мрежи, Комисията 

продължи и започналите през 2016 г. дейности, свързани с процеса по препланиране на 

спектъра за наземна цифрова телевизия в честотна лента 470-694 MHz: преговори, 

координация, изменение на цифровия План Женева - 2006 (GE06D), преходът и 
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въвеждането на новия план за радиоразпръскване в честотна лента 470-694 MHz. Във 

връзка с процеса по оптимизиране и препланиране на цифровите телевизионни мрежи в 

Европа, в рамките на Южния форум за въвеждане на цифровия дивидент (SEDDIF), в който 

България участва като член, беше извършен анализ и оценка на възможностите за 

оптимизиране на честотна лента 470-694 MHz за радиоразпръскване. В резултат 

представителите на КРС подписаха двустранни споразумения относно новите честотни 

планове за цифрова телевизия в честотна лента 470-694 MHz с Република Гърция, 

Република Македония, Румъния, Република Сърбия, Република Турция и Украйна. С 

подписването на тези споразумения, България се нареди сред първите европейски държави, 

изпълнили срока по Решение (ЕС) 2017/899 за сключване на двустранните споразумения за 

новите честотни планове. Работата на Южния форум за въвеждане на цифровия дивидент 

приключи през декември 2017 г. с подписването на Многостранно рамково споразумение 

между администрациите на Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, 

Гърция, бивша Югославска Република Македония, Унгария, Черна гора, Румъния, Сърбия, 

Словения, Турция и Украйна относно честотния план за бъдещата наземна цифрова 

телевизия в честотна лента 470-694 MHz. 

България е една от последните държави членки на ЕС, която все още не е 

предоставила радиочестотен спектър от обхват 800 MHz (радиочестотната лента 790-862 

MHz), т.нар. „първи цифров дивидент“. В тази връзка с цел осигуряване на условия за 

ефективно и хармонизирано използване на обхват 800 MHz, Комисията предприе действия 

по издаване на временни разрешения за ползване на радиочестотен спектър от обхват 800 

MHz за провеждане на технически тестове, с които да се установи липсата на смущения в 

работата на радиоелектронното оборудване на Министерството на отбраната. С 

изменението на разрешението на „Фърст Диджитъл” ЕАД за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с 

национален обхват, предназначено за разпространение на програми на обществени 

оператори, 64-ти канал беше освободен за „първи цифров дивидент“. 

През изминалата година се проведоха обществени консултации по въпроси от 

обществена значимост за развитието на електронните съобщения с оглед проучване 

интереса на бизнеса към наличния свободен спектър. 

Във връзка с осигуряване на условия за ефективно използване на обхват 1800 MHz, 

през втората половина на 2017 г., бяха проведени обществени консултации относно начина 

на предоставяне на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz. В резултат на 

подадените от три предприятия заявления за предоставяне на спектър бе установено, че 

свободният ресурс не е достатъчен за всички заявители. Предстои Комисията да вземе 

решение как да бъде разпределен и предоставен свободният радиочестотен спектър в 

обхват 1800 MHz.  

Предвид наличието на свободен спектър в радиочестотни обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 

2.6 GHz и 3.6 GHz, КРС проведе обществени консултации относно перспективите за 

ползване на свободния ресурс в тези обхвати. В рамките на процедурата не беше изявен 

конкретен интерес за ползване на свободния ресурс и не беше стартирана тръжна 

процедура за предоставяне на спектър. 

Във връзка с бързото развитие на електронните съобщителни мрежи от 4-то 

поколение, както и предстоящото въвеждане на такива от 5-то поколение, през 2017 г., 

Комисията постави на обществени консултации въпроси, свързани с перспективите за 

ползване на радиочестотна лента 92-95 GHz. От страна на предприятията беше отчетен 

интерес към ползването на този честотен ресурс. В резултат на това радиочестотна 

лента 92-95 GHz беше определена за използване от мрежи от неподвижна радиослужба. 
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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 електронни съобщителни мрежи от 

радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях;  

- Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. 

С изменението и допълнението на посочените актове в българското законодателство 

бяха въведени разпоредбите на новите решения на ЕК и на Комитета за електронни 

съобщения (ECC) за хармонизирано използване на радиочестотния спектър
2
. 

С приетото през декември 2016 г. изменение на ЗЕС беше отменен чл. 265, съгласно 

който КРС изготвяше и актуализираше Списък на радиосъоръженията, използващи 

хармонизирани в рамките на европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните 

електронни съобщителни устройства (Списък). Отмяната на разпоредбата доведе до 

необходимостта техническите параметри на радиосъоръженията, както и изисквания, 

свързани с несъздаване на смущения при ползването на радиочестотния спектър, 

определени досега в Списъка да бъдат включени в Правилата.  

С изменението и допълнението на Правилата, в съответствие с Решение за 

изпълнение (ЕС) 2016/2317, се определиха условия за използване на радиочестотния 

спектър от радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на 

мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги). В 

съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191/ЕС бяха определени и условия за 

използване на радиочестотен спектър от радиосъоръжения от електронни съобщителни 

мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове 

(MCV услуги). Във връзка с прилагане разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 

                                                 
2
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438 от 4 август 2017 г. на Европейската комисия за изменение на Решение 2007/131/ЕО за 

разрешаване използването на радиочестотния спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран 
начин в Общността: 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483 от 8 август 2017 г. на Европейската комисия за изменение на Решение 2006/771/ЕО за 

хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие, както и за отмяна на Решение 

2006/804/ЕО. 

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2317 на Европейската комисия за изменение на Решение 2008/294/ЕО и Решение за изпълнение 

2013/654/ЕС, с оглед улесняване предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) 
в Съюза 

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191 на Европейската комисия за изменение на Решение 2010/166/ЕС с оглед въвеждане на нови 
технологии и радиочестотни обхвати за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз 

ECC/DEC (15)05 относно хармонизираният честотен обхват 446.0-446.2 MHz, технически характеристики, освобождаване от 
индивидуално разрешение и свободно движение и използване на аналогови и цифрови PMR 446 приложения; 

Препоръка ERC/REC 70-03 относно използването на устройствата с малък обсег на действие. 

Препоръка ERC/REC 25-10 относно честотни обхвати за използване на наземни аудио и видео PMSE приложения 
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2017/1438 и Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483 Комисията определи нови 

радиочестотни ленти и условията за тяхното използване от устройства използващи  

свръхшироколентова технология и устройства с малък обсег на действие. Радиочестотна 

лента 863-868 MHz беше определена за използване от системи за широколентов пренос на 

данни, лента 865-868 MHz - за използване от мрежи за данни, а лента 76-77 GHz - за 

използване от витлокрили системи за откриване на препятствия. 

С оглед прилагане условията на изменените препоръки ERC/REC 70-03
3
 и ERC/REC 

25-10
4
 радиочестотни ленти 1350-1400 MHz и 1518-1525 MHz бяха определени за 

използване от радиомикрофони. 

Актуализираха се условия за използване на радиочестотен спектър от 

радиосъоръжения с малък обсег на действие в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1483 и 

Препоръка ERC/REC 70-03. Изменени бяха условията за използване на радиочестотен 

обхват 446 MHz във връзка с изменението на решение ECC/DEC (15)05.  В съответствие с 

решения на Комитета за електронни съобщения (ECC) бяха изменени и други условия за 

използване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално 

определен. От Правилата бяха заличени радиочестотни ленти 315-600 kHz и 12500-20000 

kHz за използване от активни медицински устройства за имплантиране и лента 870.0-875.8 

MHz за използване от транспортни телематични устройства, в съответствие с Решение за 

изпълнение (ЕС) 2017/1483 и лента 870.0-875.8 MHz за използване от транспортни 

телематични устройства в съответствие с Препоръка ERC/REC 70-03. Също така бяха 

променени условията за използване на радиочестотен спектър от спътникови терминали в 

границите на летищата. 

В Правилата бяха коригирани и стандартите 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 оглед изпълнение на част от разпоредбите на  Решение за изпълнение (ЕС) 

2010/267/ЕС
5
 бяха изменени и допълнени Техническите изисквания за работа на 

електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, 

свързани с тях. С изменението  бяха прецизирани текстове, свързани с осигуряване на 

условия за развитие на DVB-T2 технологията и процеса по препланиране на наземното 

цифрово телевизионно радиоразпръскване в обхватите под 694 MHz, както и със създаване 

на предпоставки за развитие на цифрови мрежи за звуково радиоразпръскване в 

радиочестотна лента 174-230 MHz. 

Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 

неподвижната радиослужба и съоръженията, свързани с тях бяха изменени във връзка с 

необходимостта от отпадане на радиочестотен обхват 11.7-12.5 GHz, който в съответствие с 

решения на Световната конференция по радиосъобщения е определен за спътниково 

радиоразпръскване. С изменението радиочестотна лента 92-95 GHz беше определена за 

използване от мрежи от неподвижна радиослужба в съответствие с Препоръка 

ЕСС/REC/(14)01
6
. С оглед ефективното и ефикасното използване на радиочестотния 

спектър бяха актуализирани и техническите параметри на конкретни обхвати. 

                                                 
3
 ERC/REC 70-03 относно използването на устройствата с малък обсег на действие 

4
 ERC/REC 25-10 - честотни обхвати за използване на наземни аудио и видео PMSE приложения 

5
 Решение на Европейската комисия (ЕК) 2010/267/ЕС относно хармонизирани технически условия за 

използването на радиочестотната лента 790-862 МНz (обхват 800 МНz, наречен още „цифров дивидент”) за 

наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз 
6
 Препоръка ERC/REC 14(01) за разпределение на радиочестотните канали за неподвижна радиослужба в радиочестотна лента 92-95 

GHz. 
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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. 

И през 2017 г. КРС продължи да поставя на обществено обсъждане въпроси от 

обществена значимост за развитието на електронните съобщения при спазване на 

принципите на прозрачност, публичност и консултативност, залегнали в разпоредбите на 

ЗЕС. 

С влизането в сила, в края на 2016 г., изменение и допълнение на ЗЕС  отпаднаха 

ограниченията, възпрепятстващи конкуренцията на пазара на наземна цифрова телевизия, 

което позволи при провеждане на състезателна процедура да бъдат допускани всички 

заинтересовани страни. Отчитайки обществената значимост на наземната цифрова 

телевизия като основно средство за свободен достъп до телевизионно съдържание в 

страната и с цел създаване на условия за развитие на конкуренцията при предоставяне на 

услугата, КРС проведе обществени консултации относно условията за издаване на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна 

мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед 

обявяване на намерение за провеждане на конкурс за издаване на разрешение. В рамките на 

процедурата не бяха направени конкретни предложения. 

В последствие КРС обяви обществени консултации относно намерение за 

провеждане на конкурс за издаване на 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. В рамките на процедурата не бяха подадени намерения за ползване на 

индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър. В резултат КРС не 

обяви конкурс за издаване на 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. 

Предвид свободния спектър в радиочестотни обхвати 174-230 MHz и 526.5-1606.5 

kHz, Комисията проведе обществени консултации относно перспективите за въвеждане на 

наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в тези радиочестотни обхвати. В 

резултат бе проявен принципен интерес само към наземно радиоразпръскване в честотна 

лента 174-230 MHz. 

 

Подвижна радиослужба 

През 2017 г. КРС издаде две временни разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 2 GHz, съответно на: 

 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х15 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 2х15 MHz за тестване на нови технически съоръжения за осъществяване на 

електронни съобщения в LTE мрежата на предприятието. 

На „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД беше издадено 

                                                                                                                                                               
Разпределение на радиочестотните канали за неподвижна радиослужба в лентата 92 – 95 GHz 
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временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър 2х20 MHz в радиочестотен обхват 2.6 GHz с цел тестване на нови 

технически съоръжения за осъществяване на електронни съобщения в LTE мрежата на 

предприятието. 

През 2017 г. беше изменено издаденото на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения за собствени нужди чрез мобилна наземна мрежа – GSM-R. С изменението на 

предприятието бе предоставен честотен ресурс в радиочестотни ленти 876-880/921-925 

MHz за жп линия „София-Прослав”. 

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, 137 радиочестотни канала (81 

симплексни и 28 дуплексни) бяха предоставени на предприятия, от които 78 радиочестоти 

за изграждане на 57 нови радиомрежи за осъществяване на електронни съобщения за 

собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба. Общият 

брой на изградените мрежи достигна 1936. 

На фигура 35 графично е представено съотношението на броя базови станции, 

работещи по различни технологии. Видно е, че за поредна година броят на базовите 

станции, работещи по технология LTE нараства значително. Бързото навлизане и 

проникване на LTE мрежите се дължи на необходимостта от задоволяване на 

експоненциално нарастващите нужди на потребителите от по-високи скорости, водещи до 

увеличение на широколентовия трафик. 

 

 

Източник: КРС 

Фиг. 35 

 

Неподвижна радиослужба 

През 2017 г. бяха направени 48 изменения и допълнения в техническите данни на 

общо 4370 еднопосочни радиорелейни участъка (РРУ), включително бе предоставен 
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радиочестотен спектър за нови 886 участъка, с което общият им брой се намали на 17319 

при 17880 за 2016 г., т.е. броят на действащите РРУ е намалял с 3,2% спрямо края на 2016 г. 

Продължи тенденцията за изграждане на високотехнологични цифрови системи с 

използване на технологии XPIC/CCDP, като броят на РРУ, използващи тези системи, 

достигна 8618 към края на 2017 г. (6,5% увеличение спрямо 2016 г. – 8092 бр.).  

Отново бе отчетено нарастване при ползването на високочестотните обхвати спрямо 

общия брой РРУ. В обхвата 18 GHz техният брой е 5520 (5528 през 2016 г.), което запазва 

32-процентния дял от общия брой РРУ към края на 2017 г. Продължи изграждането на 

електронни съобщителни мрежи с висока плътност, ползващи най-високочестотните 

обхвати. Към края на годината РРУ в обхватите 23 GHz, 26 GHz, 28 GHz, 38 GHz и 76 GHz, 

за които има издадени разрешения за ползване на радиочестотен спектър, наброяваха 6106 

бр. Процентното отношение на петте обхвата е около 35% от общия брой РРУ. През 2017 г. 

продължи ползването на сдвоените радиочестотни обхвати 74-76 GHz и 84-86 GHz за 

висококапацитетни РРУ, като броят им достигна 128 в края на годината. 

На фигура 36 е представена информация за дяловото разпределение 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 

2017 г. 

 

Източник: КРС 

Фиг. 36 

 

 

На фигура 37 са показани действащите РРУ по години, съпоставени с частта от тях, 

ползващи технологии XPIC/CCDP. 
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Източник: КРС 

Фиг. 37 

Основното предназначение на електронните съобщителни мрежи, ползващи 

радиочестотен спектър от лента 92-95 GHz, е изграждането на радиорелейни линии с 

голям капацитет със скорости до 10 Gbit/s и разстояния до 1-2 км. при осигурена пряка 

видимост. Скоростта на преноса на данни на мрежите, работещи в тази лента , е 

сравнима с тази на оптичните линии. С определянето на условията за използване на 

радиочестотна лента 92-95 GHz в Техническите изисквания за работа на електронни 

съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях се 

осигуриха нови възможности за предприятията, предоставящи електронни съобщителни 

услуги, за свръхшироколентов пренос чрез жизнеспособна безжична алтернатива на 

съобщителните мрежи с оптично базирани решения. 

 

Спътникови радиослужби 

През 2017 г. дейността, свързана с регулацията на спътниковите радиослужби, бе 

насочена към координирането на позициите на геостационарна орбита от радиослужба 

неподвижна – спътникова (FSS) и радиоразпръскване – спътниково (BSS). Успешното 

изстрелване и въвеждане в експлоатация на първия български спътник, през месец юни 

2017 г., увеличи значително интензивността на процеса по координация. Целта на този 

процес е предотвратяването на потенциални смущения към българските планови 

системи, разположени на 1.2
о
 W (BSS) и на 56.02

о
 Е (FSS), както и на направената 

допълнителна модификация на плановата позиция за BSS на 1.9
о
 Е. За извършване на 

дейностите по координацията се прави анализ на двуседмичните циркуляри (BR 

International Frequency Information Circular - BRIFIC), издадени от Радиобюрото към 

Международния съюз по далекосъобщения (ITU), като се използват специализираните 

програмни продукти, предоставени на администрациите. Освен анализ на 

двуседмичните циркуляри, се извършва и анализ на постъпилите от други 

администрации предложения за сключване на споразумения с цел успешното 

координиране на българските спътникови системи. 

След анализ на всички двуседмични циркуляри за 2017 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 

спътникова система BUL-QV-1.9E за позиция на геостационарната орбита 1.9 Е в 
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обхватите 40/50 GHz. С оглед постигане целите на ЗЕС, Комисията подаде и заявка за 

международно координиране на нано-сателитът EnduroSat 1 на негеостационарна 

орбита, работещ в определения за любителска-спътникова радиослужба обхват. 

Мисията на първия за Република България сателит на негеостационарна орбита е 

некомерсиална и цели подпомагане практическото обучение на студенти за 

комуникация чрез наземна станция със сателит. Предвижда се срокът на експлоатация 

на спътника да е 6 месеца, като изстрелването е насрочено за 2018 г. 

През 2017 г., в съответствие с условията на Радиорегламента, продължи 

дейността по процедурата за нотифициране на допълнителната заявка за модификация 

на плана за BSS на позиция на геостационарната орбита 1.9
о
 Е. 

 

Радиоразпръскване 

През 2017 г., във връзка с искане на Съвета за електронни медии (СЕМ) за 

предоставяне на свободен честотен ресурс за 3 населени места относно открити 

процедури за провеждане на конкурс, бе предоставена информация за 9 честотни 

назначения в УКВ обхвата за градовете Троян, Видин и Пещера, включително и 

техническите параметри, допустимите мощности, точките на излъчване, както и друга 

техническа информация.  

Разгледани и анализирани бяха 69 технически характеристики на електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали в УКВ 

обхвата (честотна лента 87.5-108.0 МHz), като 7 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 62 – 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 2017 г. КРС издаде на EТ „ДИП ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ” 

временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на територията на град 

София, с цел изпробване на нови технически методи и технологии (T-DAB+). В тази 

връзка бяха разгледани и анализирани 4 технически характеристики на електронната 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали.  

По отношение на разрешения за наземно цифрово радиоразпръскване на 

телевизионни сигнали с национален обхват, през 2017 г., КРС отне разрешенията на 

„HD MEDIA SERVICES“ LTD и „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД и прекрати разрешението 

на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД. 

 

Национална и международна координация 

През 2017 г. в Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване 

към КРС са координирани и съгласувани 2418 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. 
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По постъпили заявки на други администрации е извършена международна 

координация на 9 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.). 

През изминалата година бяха обработени и анализирани всички публикации в 

двуседмичните циркуляри BRIFIC за наземните радиослужби. В резултат бяха 

координирани, 51 радиочестотни назначения на чужди администрации със съответните 

им технически параметри, съгласно Регионалното споразумение Женева – 1984 г., а за 2 

радиочестотни назначения беше отказано съгласуване поради вероятни смущения с 

български радиостанции. 

До Бюрото по радиокомуникации беше изпратено искане за добавяне на 28 

радиочестотни назначения на български УКВ радиостанции в План Женева – 1984 г., а 31 

радиочестотни назначения бяха вписани в Part B на план Женева-1984 г.   

През 2017 г. в План Женева – 2006 г. бяха вписани 106 радиочестотни назначения 

съгласно Регионалното споразумение за въвеждане на наземното цифрово радио- и 

телевизионно разпръскване в честотни обхвати 174-230 MHz и 470-862 MHz (Женева – 

2006 г.). 

В съответствие с процедурите на чл. 12 от Радиорегламента на ITU бяха 

координирани 98 (56 за сезон А и 42 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 – 23 възражения за 34 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 – 15 възражения за 27 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 – 8 възражения за 12 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 – 4 възражения за 4 спътникови системи; 

 искане за включване в координацията при превишаване на шумовата температура 

от извънпланова спътникова система към спътникова система, работеща в честотния обхват 
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21.4-22 GHz, съгласно чл. 9.52 от Радиорегламента –1възражение за 1 спътникова система. 

 

Възражения, подадени чрез специализирани програмни продукти на 

Международния съюз по далекосъобщения (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 130 спътникови системи, като са изпратени и писмени 

уведомления до съответните администрации; 

 координация на спътникова станция от радиослужба радиоразпръскване – 

спътниково и неподвижна радиослужба, когато и двете са на първична основа, съгласно чл. 

9.11 от Радиорегламента – направени са възражения срещу 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 19 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 13 спътникови системи; 

 искане за изключване територията на Република България от зоната на обслужване 

на дадена спътникова система, съгласно разпоредбите на чл. 23.13/В и чл. 23.13/С от 

Радиорегламента – срещу 1 спътникова система, след съгласуване действията на КРС с 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  

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 68 

български и 62 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 21 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 годината не са издавани нови разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс-номера. Три предприятия (Premium Net International S.R.L., 

„Глобъл Комюникейшън Нет” ЕАД и „Трител“ ООД) са поискали да бъдат прекратени  

издадените им разрешения за ползване номерационен ресурс, а разрешението на „Близу 

Медиа енд Броудбенд“ ЕАД беше прехвърлено на „Мобилтел” ЕАД поради сливането на 

двете предприятия. 
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Към края на 2017 г. общият брой предприятия, които имат издадени разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения, е 26.  

През 2017 г. на предприятията са предоставени: 

 1900 географски номера; 

 200 номера след код за достъп до услугата „Персонален номер” („700”); 

 3 международни кода на точки за сигнализация. 

Поради оптимизация на мрежата си БТК е освободила 250 000 географски номера и 

24100 номера за услуги с добавена стойност (обхват „90”). Поради оптимизация на 

мрежите и услугите на алтернативните предприятия или прекратяване на дейността им през 

2017 г. са освободени, както следва:  

 73900 географски номера; 

 1000 номера след код за достъп до услуги с добавена стойност („90”);  

 100 номера след код за достъп до услугата „Персонален номер” („700”); 

 2 национални кода на точки за сигнализация (NSPC); 

 2 международни кода на точки за сигнализация (ISPC); 

 1 код за достъп до услугата „избор на оператор”. 

 

Разпределението на предоставените на предприятията географски и негеографски  

номера към края на 2017 г. е показано на фигурите по-долу: 

 

 

Фиг. 38 
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Фиг. 39 

 

През последните години се забелязва трайна тенденция към намаляване на броя на 

предоставените на предприятията географски номера, което е резултат от намаления 

интерес на крайните потребители към фиксираните телефонни услуги. 

 

 

Фиг.40 

 

Номерационен ресурс от обхват „430” - за достъп до услуги, при които се използва 

комуникация Машина-Машина (М2М) е предоставен на три предприятия – Мобилтел, БТК 

и Теленор България. Данни за предоставените на крайни потребители номера към 

31.12.2016 г. и към 31.12.2017г. са представени на фигурата по-долу: 
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Фиг.41 

 

През 2017 г. се отчита незначително увеличаване на предоставените на крайни 

потребители от обхвата „430”. Продължават да бъдат предоставяни по-голям брой номера 

за М2М услуги от обхватите за достъп до мобилни мрежи. 

 

 Преносимост на номерата 

Тенденцията броят на пренесените номера в мобилни мрежи да е по-голям от тези 

във фиксирани се запазва и през 2017 г.  

 

 

Фиг. 42 
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Общият брой на пренесените номера в мобилни мрежи, за периода 2009 – 2017 г., е 

1 969 617. За първи път през 2017 г. при мобилните мрежи се забелязва намаляване на броя 

на пренесените номера спрямо предходната година. Делът на потребителите, които са се 

възползвали от правото си на преносимост, е 17,27% от общия брой потребители на 

мобилни услуги.  

Общият брой на пренесените номера във фиксирани мрежи за периода 2009 – 2017 г. 

е 495 199. И през 2017 г. броят на пренесените номера е намалял спрямо предходната 

година. От правото си на преносимост са се възползвали 18,83% от общия брой крайни 

потребители на фиксирана телефонна услуга. 

По отношение на негеографските номера не е отчетен голям ръст на пренесените 

номера – през 2017 г. са пренесени общо 115 номера. 

 

1.2. Регулиране и мониторинг на пазарите на електронни съобщения 

Анализът на конкурентната среда на пазарите на електронни съобщителни мрежи 

и/или услуги и регулаторните мерки, предприемани с цел осигуряването й, са сред 

основните задачи в работата на КРС. Дейностите, свързани с изпълнението на тези задачи, 

са: 

 Мониторинг на пазара на електронни съобщения 

На основание чл. 40 от ЗЕС, както и чл. 15 от Методиката за условията и реда за 

определяне, анализ и оценка на съответните пазари
7
 (Методиката), КРС регулярно събира 

информация от предприятията, осъществяващи електронни съобщения, чрез наблюдението 

на набор от параметри, за които се събират данни чрез специално създадени за целта 

въпросници. През 2017 г., в изпълнение на приоритетите на КРС и с цел автоматизиране на 

дейностите, свързани с регулярното събиране и обработка на информацията, бяха 

проведени пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществени поръчки. 

Изготвена бе документация за провеждане на обществена поръчка във връзка с 

разработване и внедряване на вътрешна информационна система на КРС за on-line 

попълване и приемане на въпросници. В съответствие с изискванията на Закона за 

електронното управление бе стартирана процедурата по оценяване на изготвеното 

техническо задание за обществената поръчка от Държавната агенция за електронно 

управление, която в края на 2017 г. приключи с получаването на положително становище. 

От началото на 2018 г. е в ход процедурата за избор на изпълнител на поръчката, а с 

приключването й ще се създадат условия  за автоматизирана обработка на информацията, 

необходима на Комисията за: 

 определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщения, 

съгласно принципите на Европейската регулаторна рамка от 2009 г. и пакета регулаторни 

документи, съдържащ основните препоръки на ЕК във връзка с прилагане на хармонизиран 

регулаторен подход от националните регулаторни органи на държавите членки; 

 изготвяне на обобщен годишен анализ за състоянието и развитието на пазара на 

електронни съобщения в България за предходната година, част от Годишния доклад на 

регулатора; 

 предоставяне на информация на Европейската комисия във връзка с изготвянето 

на годишните доклади за напредъка на единния европейски пазар на електронни 

съобщения за постигане на целите, заложени в приетия през май 2010 г. Цифров дневен ред 

за Европа (Digital Agenda Scoreboard); 

                                                 
7
 http://www.crc.bg/files/_bg/Metodika_2012_DV.pdf (приета с Решение № 2076 от 23.10.2012 г. на КРС и 

обнародвана в ДВ бр.89 от 13 ноември 2012 г.) 

http://www.crc.bg/files/_bg/Metodika_2012_DV.pdf
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предоставяне на информация на международни институции и организации, на които, 

по силата на споразумения, КРС е член: Международен съюз по далекосъобщения (ITU), 

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC), Група 

на независимите регулатори (IRG) и др.; 

 осъществяване на мониторинг върху изпълнението на наложени ценови 

специфични задължения.  

Определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщения, 

съгласно Европейската регулаторна рамка 2009, както и налагане на специфични 

задължения при наличие на предприятия със значително въздействие върху съответните 

пазари 

Предвид срока за преразглеждане на анализи на съответни пазари, регламентиран в 

ЗЕС през 2017 г. не са изготвяни анализи на съответни пазари. 

Събиране на информация и проследяване на изпълнението на задълженията, 

произтичащи от регламента за международния роуминг 

С Регламент (ЕС) № 531/2012
8
 относно регулирането на роуминга в обществени 

мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент за роуминга) беше 

постановено: 

 продължаване на задължението за спазване на максимални цени (тавани) на 

едро за гласови повиквания, кратки текстови съобщения (SMS) и пренос на данни (мобилен 

интернет); 

 въвеждането на „роуминг като у дома” (RLAH), считано от 15 юни 2017 г.; 

 продължаване на задълженията за прозрачност, предотвратяване на несъзнателен 

роуминг и „шок от сметката”. 

В края на 2016 г. беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286
9
 (Регламент за 

изпълнение), пряко свързан с отпадането на надценките за роуминг услуги на дребно в 

страните членки на ЕС/ЕИЗ  и въвеждането на RLAH, считано от 15 юни 2017 г. В тази 

връзка, в началото на 2017 г. в КРС бяха проведени консултации с предприятията за 

очертаване проблемите при практическото приложение на разпоредбите на Регламента за 

изпълнение. Идентифицираните от експертите на КРС и от българските доставчици на 

роуминг проблеми бяха взети под внимание при изработването от страна на ОЕРЕС на 

Насоки
10

 за прилагането на Регламента за роуминга.  

С цел предотвратяване на злоупотреба или неправомерно ползване на роуминг 

услуги, предприятията въведоха политики за справедливо ползване (FUP). В Комисията 

бяха извършени детайлни анализи и бяха установени някои несъществени неточности и 

пропуски при разработването на условията за RLAH и FUP, както и при публикуването им 

на интернет страниците на доставчиците на роуминг. В резултат на изпратени от КРС 

въпроси и указания, първоначално установените неточности и пропуски бяха отстранени от 

българските мобилни предприятия.  

В Регламента за изпълнение е включена и методология за оценка на устойчивост на 

                                                 
8
 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година 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.  
9
 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година 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 
10

 Насоки за роуминг на дребно -  BoR (17) 56, http://crc.bg/files/_bg/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-

531_0_N_10825-29_06_BG_TC_03_08_2017.pdf  

http://crc.bg/files/_bg/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-531_0_N_10825-29_06_BG_TC_03_08_2017.pdf
http://crc.bg/files/_bg/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-531_0_N_10825-29_06_BG_TC_03_08_2017.pdf
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предлагането на RLAH. Въз основа на заявление от страна на роуминг доставчик, 

придружено със съответните разчети и прогнози, регулаторът може да вземе решение за 

дерогация и да определи надценки за използване на услуги в роуминг с цел компенсиране 

загубите на предприятието при предоставяне на роуминг. До края на 2017 г. в КРС не са 

постъпвали заявления за дерогация. 

През 2017 г. КРС продължи да упражнява контрол на прилагането на изискванията 

на Регламента за роуминга по отношение на прилагането на RLAH (от 15.06.2017 г.) и на 

политиката за справедливо ползване, въведена от предприятията, като: 

 осъществи проверки за коректността на прилаганите от предприятията тарифи и 

съответствието на включените в тях обеми от данни с изискванията на Регламента за 

изпълнение; 

 приложи постоянен мониторинг на офертите на предприятията и комуникацията 

им с потребителите чрез всички комуникационни канали, като събра и обобщи данните за 

прозрачността и сравнимостта на техните оферти за роуминг услуги на дребно; 

 публикува информация за потребителите на интернет страницата на КРС, с оглед 

запознаване с действащата нормативна уредба. 

Въз основа на горепосоченото се установи, че предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни услуги чрез мобилни мрежи: 

 прилагат Регламента за изпълнение при представянето на новите си тарифи 

като прилагат RLAH и FUP за абонаментните и предплатени планове с включен роуминг; 

 изпълняват разпоредбите за прозрачност, предотвратяване на несъзнателен 

роуминг и „шок от сметката” в съответствие с изискванията на Регламента; 

 прилагат цени в съответствие с определените в Регламента ценови тавани за 

регулираните роуминг услуги на едро. 

 

1.3. Развитие и техническа поддръжка на Националната система за мониторинг 

на радиочестотния спектър 

През 2017 г. на два етапа бе извършена актуализация на специализирания приложен 

софтуeр за радиомониторинг, използван в стационарните и мобилни станции за 

радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг (НСМ). В резултат всички 

станции за радиомониторинг работят с осъвременена версия на специализирания софтуер, с 

което се разшириха функционалните възможности на станциите, а оттам и ефективността 

при осъществяване на мониторинг на радиочестотния спектър. 

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 2017 г. са извършени 

дейности по техническа поддръжка на специализираното технологично оборудване: 

стационарни, мобилни и транспортируеми станции за мониторинг, преносима 

измервателна апаратура и комуникационни мрежи на НСМ (конфигуриране, настройки и 

администриране). 

За осъществяване на контролните си функции в края на 2017 г. КРС разполага със 

следните основни измервателни системи: 

• 15 стационарни станции за мониторинг на РЧС (1 обслужваема и 14 

необслужваеми дистанционно-управляеми) в обхват от 20 до 3000 MHz; 

• 8 мобилни станции за мониторинг на РЧС; 
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• специализирана мобилна станция за GSM 900/1800 и DVB-T; 

• преносима система за измерване на покритие и качество на предоставяните 

услуги от GSM/UMTS мрежи; 

• 2 преносими системи за измерване на покритие и качество на предоставяните 

услуги от GSM/UMTS/LTE мрежи; 

• 7 преносими измервателни системи за измерване на покритие и качество на 

DVB-T мрежи; 

• 7 транспортируеми измервателни системи в обхват от 1,0 до 26,5 GHz; 

• 7 портативни измервателни системи в обхват от 9 kHz до 20 GHz; 

• 7 преносими измервателни системи за измерване в обхват от 9 kHz  до                   

3 GHz. 

• 5 измерители на цифрови кабелни телевизионни системи.  

 

1.4. Международна дейност на КРС през 2017 г. 

КРС осъществява интензивна международна дейност, която продължи и през 2017 

г., чрез разширяване и задълбочаване на присъствието си в дейността на специализираните 

организации на международно и европейско ниво, допринасяйки по този начин за 

развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар за електронни съобщителни 

мрежи и услуги.  

 

Участие в работата на европейски структури 

През 2017 г. Комисията участва активно в работата на IRG и BEREC на ниво 

ръководители на НРО и на експертно ниво.  

КРС бе представена на най-високо ниво в проведените през годината четири 

редовни срещи на Генералната асамблея на IRG и Пленарните заседания на Съвета на 

регулаторите (BoR) на BEREC и Управителния комитет (MC) на Службата на BEREC, 

съответно през февруари в гр. Париж, Франция, юни в гр. Кашкайш, Португалия, октомври 

в гр. Букурещ, Румъния, и декември в гр. Копенхаген, Дания. Непосредствено преди 

второто Пленарно заседание на BEREC, се проведе Среща на върха между BEREC и 

представителите от EaPeReg
11

, REGULATEL
12

 и EMERG
13

 под мотото „Свързване на 

регионите - Осигуряване на свързаност в един конвергентен свят”, а преди третото 

съвещание - конференция по случай 15
-та

 годишнина от създаването на независимия 

румънски регулатор ANCOM
14

 под надслов „Регулиране на 360
о
 – от слово към терабайт за 

15 години”. 

На експертно ниво КРС участва в четирите срещи на Контактната мрежа (CN) на 

BEREC, а именно – през февруари в гр. Малмьо, Швеция, май в гр. Рейкявик, Исландия, 

септември в гр. Белград, Сърбия и ноември в Малта. 

Експерти от специализираната администрация се включиха в дейността и участваха 

в срещите на експертни работни групи (EWG) към BEREC за 2017 г. „Роуминг/мобилни 

                                                 
11

 Групата на регулаторите от Източното партньорство за електронни съобщителни мрежи и услуги (Eastern 

Partnership Electronic Communications Regulators Network)  
12

 Форум на регулаторните органи по телекомуникации от Латинска Америка (Foro Latinoamericano de 

Entes Reguladores de Telecomunicaciones/Latin American Forum of Telecommunications Regulators)  
13

 Евро-средиземноморската група на регулаторите на електронни съобщения (Euro-Mediterranean 

Regulators Group)  
14

 National Authority for Management and Regulation in Communications 
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услуги“, „Мрежова неутралност“, „Мрежи от следващо поколение“ и „Сравнителен 

анализ“. 

С участието на КРС в работата на експертните работни групи на BEREC, както и в 

обсъжданията в рамките на Контактната мрежа и на проведените пленарни заседания на 

BEREC, са приети над 30 документа в изпълнение на Работната програма на BEREC за 

2017 г. Голяма част от тях имаха за цел осигуряване на хармонизирано прилагане на 

европейската регулаторна рамка за електронни съобщения в области, като международния 

роуминг в рамките на ЕИЗ, упражняване на регулаторните функции на НРО по отношение 

на прилагането на изискванията за осигуряване на крайните потребители на достъп до 

отворен интернет в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120, практики за прилагане на 

мерки за симетрично регулиране и др. Във връзка с текущия преглед на регулаторната 

рамка, с активното участие на експерти от КРС, BEREC изготви през 2017 г. повече от 15 

мотивирани становища на високо ниво по различни аспекти на предложението на ЕК за 

установяване на нов Кодекс за електронни съобщения (Кодекс) и за нов регламент за 

BEREC. 

През 2017 г. в гр. Брюксел продължи обучението на BEREC за периода 2016-2017 г. 

по регулаторната рамка за електронни съобщения, в което участва представител от КРС, 

като през м. февруари, март и април се проведоха съответно втората, третата и четвъртата 

сесия. През м. ноември 2017 г. стартира и първият модул от третото обучение на BEREC за 

периода 2017-2018 г., отново с участието на представител на Комисията. 

През 2017 г. КРС успешно изпълняваше функциите на Заместник-председател на 

ERGP. Реализирано бе участие в двете Пленарни  заседания на ERGP, трите срещи на 

Ръководната група и двете срещи на Контактната мрежа. Експерт от КРС премина 

обучение по въпросите на ежегодната пощенска статистика на ГД „Вътрешен пазар и 

услуги” към ЕК в гр. Валенсия, Испания. КРС активно участва както в изпълнението на 

Работната програма на ERGP за 2017 г., така и в организацията и дейността на работните 

подгрупи към ERGP в съответствие с Процедурните правила на ERGP. С активното участие 

на КРС, в изпълнение на функциите на Заместник-председател на ERGP, бе приета „Пътна 

карта на мерките за подобряване на ефективността на ERGP”. Въз основа на натрупания 

през 2015 и 2016 г. опит, КРС даде съществен принос и в изготвянето на проекта на 

Работна програма на ERGP за 2018 г., която премина  обществено обсъждане през м. 

септември 2017 г. КРС през 2017 г. осъществяваше и административна подкрепа на 

секретариата на ERGP при изготвяне на документите за срещите на ръководната група, 

контактната мрежа и пленарните заседания. 

 

Комуникация с Европейската комисия (ЕК) 

През ноември 2017 г. беше проведена редовната годишна мисия на представители на 

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на ЕК, свързана с 

подготовката на редовния доклад за напредъка в развитието на пазара на електронни 

съобщения в Република България през 2017 г. 

 

Участие в дейността на специализираните международни организации 

През 2017 г. КРС задълбочи присъствието и активната си позиция във форуми, 

организирани от ITU, UPU, CEPT, ETSI и др. 

 

Международен съюз по далекосъобщения (ITU) 
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Ключовото събитие, организирано от ITU, в което КРС бе представена на най-

високо ниво, в съответствие със своите компетенции, беше годишната Сесия на Съвета на 

ITU, която се проведе през втората половина нам. май 2017 г. в гр. Женева, Швейцария. На 

нея бе разгледана подготовката за предстоящи мащабни събития на Съюза като Световната 

конференция по развитие на далекосъобщенията през 2017 г. (WTDC
15

-17), Конференцията 

на пълномощните представители на ITU през 2018 г. (РР
16

-18) и Световната конференция 

по радиосъобщения през 2019 г. (WRC
17

-19). 

През 2017 г. КРС взе участие на високо ниво и в организираната от ITU Регионална 

регулаторна конференция за Европа „Регулиране от следващо поколение”, 25-26 септември 

2017 г., гр. Будва, Черна гора и участва в обсъждането на на стратегическите въпроси на 

регулирането, свързано с разгръщането на широколентови мрежи в региона на Балканите. 

 

Всемирен пощенски съюз (UPU) 

КРС взе участие в съответствие със своите компетенции, в двете Сесии на 

Административния съвет на UPU, който се проведоха през месеците април и октомври 2017 

г. в гр. Берн, Швейцария. Участието в сесиите на Административния съвет на UPU  

предостави възможност за провеждане на двустранни разговори и задълбочаване на 

сътрудничеството на КРС с регулатори на регионално, европейско и световно ниво, както и 

за подготовката за предстоящия през 2018 г. извънреден конгрес на Съюза. 

 

Мрежа на регулаторите в областта на далекосъобщенията от държавите-

членки на Международната организация на франкофонията (FRATEL) 

В качеството си на съучредител и пълноправен член на FRATEL от нейното 

създаване, КРС взе участие в 15
-та 

годишна среща на мрежата, която се проведе в периода 

23-24 ноември 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

 

Европейска конференция на пощенските и далекосъобщителните организации 

(СЕРТ)  

Представители на КРС участваха активно в дейността на работните комитети към 

СЕРТ: 

- Заседания на Комитета по въпросите на ITU (Com-ITU) към CEPT, 18-20 

януари 2017 г., гр. Копенхаген, Дания, 23-26 април 2017 г., гр. Вилнюс, Литва, 04-06 юли 

2017 г., гр. София, България, 13-15 декември 2017 г., гр. Копенхаген, Дания.  

Основната задача в дейността на Com-ITU през 2017 г. беше изработването на 

единна европейска позиция за участието на администрациите-членки на СЕРТ в Световната 

конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC-17), която се проведе през 

октомври 2017 г. в гр. Буенос Айрес, Аржентина.  

Стартира и подготовката за предстоящата през 2018 г. Конференция на 

пълномощните представители на ITU (PP-18); 

- Заседание на работната група по управление на спектъра към ECC – 

CEPT/ECC/WG FM, 30.01.-03.02.2017 г., Люксембург; 

- Пленарно заседание на Европейския комитет по пощенско регулиране 

                                                 
15

 World Telecommunication Development Conference 
16

 Plenipotentiary Conference 
17

 World Radiocommunication Conference 
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(CERP), 01-02 юни 2017 г.,гр. Мадрид, Испания; 

- Заседания на проектен екип по мониторинг PT 22 към работната група по 

управление на спектъра CEPT/ECC/WG FM Project Team FM 22, 04-07 април 2017 г., гр. 

Копенхаген, Дания и 19-22 септември 2017 г., гр. Юрмала, Латвия; 

- Заседания на работна група „Номера и мрежи“ (Numbering and Networks) към 

ЕСС - CEPT/ECC/WG NaN, 30.05.-01.06.2017 г., гр. Хелзинки, Финландия и 21-23 ноември 

2017 г., гр. Букурещ, Румъния; 

 Работна среща на проектен екип „Техническо регулиране, взаимно свързване 

и стандартизация” (PT „Technical Regulation & Interconnection Standards” - TRIS) на 

работната група „Номера и мрежи” към CEPT/ECC, 27-28 септември 2017 г., гр. 

Копенхаген, Дания. 

 

Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) 

КРС взе участие със свой представител в семинар на ETSI който се проведе през м. 

юни 2017 г., гр. София-Антиполис, Франция. Участието в семинара на ETSI предостави 

възможност за запознаване на място със съществени аспекти на работата в ETSI, с всички 

процедури в процеса на изработка на европейските стандарти, както и с ролята на 

националните стандартизационни организации в съвместната им работа с ETSI. 

 

Двустранно и регионално сътрудничество и други значими международни 

прояви 

През 2017 г. КРС продължи утвърдената практика за развитие и задълбочаване на 

двустранното сътрудничество, както на основата на двустранни споразумения със съседни 

страни, така и под формата на участие в по-мащабни начинания на регионално ниво. 

Експерти от Комисията взеха участие в ежегодната Международна регулаторна 

конференция на македонския регулатор AEC, проведена в периода 24-26 май 2017 г. в гр. 

Охрид, Македония. 

Представители на КРС на ръководно и експертно ниво взеха участие в пета, шеста, 

седма и осма срещи на Южния форум за въвеждане на цифровия дивидент (SEDDIF), които 

се проведоха съответно през март в гр. Атина, Гърция, и през юни в гр. Петровац, Черна 

гора, и през октомври и декември в гр. Будапеща, Унгария. 

Активната международна дейност на КРС през 2017 г., както на ръководно, така и 

на експертно ниво, допринесе за повишаване на ефективността на работата на Комисията 

по прилагането на най-добрите регулаторни практики, отчитайки тенденциите и процесите 

на развитие, протичащи на международния и единния европейски вътрешен пазар, с оглед 

защита на националните интереси от гледна точка на специфичните особености на 

българския пазар на електронни съобщения.  

 

1.5. Административен капацитет на КРС 

Укрепването на административния капацитет в Комисията за регулиране на 

съобщенията е един от приоритетите на Комисията с цел осигуряване на професионално 

подготвени служители за осъществяване функциите на регулаторния орган. Привличането, 

задържането и развитието на служители с ключови компетенции и отговорност са 

необходими за постигане на поставените задачи и за изпълнение на дейността на КРС. 
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През 2017 г. КРС изпълнява своите функции при следното разпределение на заетите 

служители: (фигура 43) 

 

 Звено за вътрешен одит       1 

 Длъжности на пряко подчинение       2 

 Дирекция „Координация, планиране и международна дейност”  10 

 Дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване”     21 

 Главна дирекция „Контрол на съобщенията”     63 

 Дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране”    29 

 Дирекция „Техническо регулиране и електронен подпис”    11 

 Дирекция „Пазарно регулиране”        22 

 Дирекция „Финансово и административно обслужване”     34 

 

 

 

Фиг. 43 

 

Общата численост на персонала на Комисията за регулиране на съобщенията е 255 

щатни бройки. От тях към 31 декември 2017 г. работещите са 198, а вакантни позиции са 

57. Заетите по служебно правоотношение са 178, 15 са по трудово правоотношение и 

петима членове на колегиален орган.   

Преобладаващата част от персонала е във възрастова категория от 30 до 59 години, 

включително. От общата численост на работещите в КРС 198 са с висше образование, като 

степен магистър имат 164 (фигура 44). 
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Фиг. 44 

 

 

Разпределението на служителите по притежаваното от тях образование е в следните 

области – технически науки; правни науки; стопански науки; хуманитарни науки и други 

(фигура 45). 

 

 

 

Фиг.45 

 

Назначаването на служители в администрацията на Комисията за регулиране на 

съобщенията е съобразно разпоредбите на Закона за държавния служител, Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавни служители и Вътрешни правила. 
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През 2017 г., съгласно нормативните изисквания, са организирани и проведени 17 

конкурсни процедури в КРС, от които до края на годината са назначени 10 нови служители. 

Напусналите за същия периода са 11. 

С цел по-доброто планиране и подбор на човешките ресурси са разработени и 

приети Методика за определяне на ключови длъжности и Методика за приемственост, 

взаимозаменяемост и кариерно развитие в администрацията на КРС. През 2017 г. се 

проведе обучение на определените за заместници служители на ключови длъжности в КРС 

на тема „Екипна ефективност. Управление на екипи”, с насоченост за придобиване на 

основни управленски умения. 

Във връзка с участие в проект на Института по публична администрация на тема 

„Работим за хората” – укрепване капацитета на институциите за посрещане 

предизвикателствата на съвременните публични политики” по Оперативна програма 

„Добро управление”, от общо заявени 136 обучения, през 2017 г. бяха обучени 90 

служители. Останалата част предстои да бъде обучена през 2018 г. 

За поддържане на актуални знания и получаване на нови, освен в посочения проект, 

служителите от КРС взеха участие в обучения и от външни специализирани организации.  

Общият брой на курсовете и семинарите, както и броя участници в тях през 2017 г. 

са, както следва (фигура 46): 

 Екипна ефективност  - 29 

 Комуникативни умения - 2 

 Лична ефективност. Емоционална интелигентност - 14 

 Одит на изпълнението в дейността на администрацията  - 2 

 Вътрешен контрол - 3 

 Оценка на въздействието - 9 

 Практически проблеми на административни нарушения и наказания (за 

неюристи) - 9 

 Практически проблеми на административни нарушения и наказания (за 

юристи) - 2 

 Прилагане на Закона за обществените поръчки - 13 

 Организация на документооборота в държавната администрация - 7 

 Обучение по електробезопасност - 56 

 Обучения за работа с лични предпазни средства срещу падане от височина - 9 

 Обучение по ЗБУТ - 2 

 R&S Spectrum Monitoring Software Argus 6.1 - 20 

 Специализирани семинари - 150 
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Ефектът от проведените обучения и ползите за КРС се оценяват периодично в 

процеса на работа, с цел повишаване ефективността и ефикасността им. 

 

2. Други по-важни дейности 

2.1 Стандартизация 

КРС изпълнява функциите на Национална стандартизационна организация (НСО) 

пред ETSI в съответствие с чл. 30, т. 22 от ЗЕС. КРС активно участва в работата на 

техническите комитети (ТК) по стандартизация (ТК 47, ТК 57, ТК 75, ТК 80) на Българския 

институт за стандартизация (БИС), имащи отношение към електронните съобщения. 
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КРС участва в процедурите на ETSI през 2017 г., както следва: 

Таблица 11 

 

КРС уведомява по електронен път ETSI за публикуваните от БИС национални BDS 

стандарти, въвеждащи съответните ETSI EN стандарти. 

През изминалата година са въведени с признаване като български 107 ETSI EN 

стандарта и 1 ETSI стандартизационен документ, отменени са 21 стандарта. 

Преводите на заглавия на проекти на хармонизирани ETSI стандарти са подготвени 

и съгласувани в срок по кореспондентски път в ТК на БИС. 

Чрез публикуване на своята интернет страница на проектите на стандарти и 

стандартизационни документи на ETSI по различните процедури, КРС осигурява 

възможност на всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари. В 

изпълнение на Регламент
18

 2012/1025, КРС предоставя на ETSI годишен доклад за 

дейностите по стандартизация. 

 

2.2. Радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства 

През изминалата 2017 г. в КРС са получени, съхранени и разгледани в срок 67 

уведомления за пускане на радиосъоръжения на пазара. След анализ на получените 

уведомления КРС е изпратила 18 писма, с които заявителите са уведомени за 

невъзможността дадено радиосъоръжение да се пуска в действие на територията на 

Република България или за възможността някои радиосъоръжения да бъдат пускани в 

действие при спазване на условията и съответните технически параметри, определени в 

българските подзаконови актове. 

На графиката са показани за сравнение по години броят на получените уведомления 

и броят на изпратените от КРС писма за периода от началото на 2008 г. до затварянето на 

европейския OSN (One Stop Notification) портал на 13 юни 2017 г. 

 

                                                 
18

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската 

стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 

94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

2017 година 

Брой на 

обработените 

документи 

Брой на 

процедурите 

Vote (TAP) – Гласуване (двустепенна процедура) 41 26 

ENAP – Едностепенна процедура 93 36 

MV – Членско гласуване 67 16 

Withdrawal – Отмяна 11 4 

PUB – Всички седмично получавани документи 2660  



27 

 

 

 

 

Фиг.47 

 

2.3. Изпълнение на задължения във връзка с Глава петнадесета на ЗЕС 

В КРС през 2017г. са подадени три уведомления за възникнали инциденти в 

мрежите на предприятията, които са оказали значително въздействие върху 

функционирането на мрежите и услугите. И трите инцидента са възникнали в мобилните 

мрежите на две от предприятия, предоставящи мобилни услуги. Засегнати са услугите 

мобилен достъп до интернет, в два от случаите, и мобилен достъп до интернет и мобилна 

гласова услуга, в третия. При най-продължителния инцидент са били засегнати около 500 

000 потребители за по-малко от пет часа. В изпълнение на задължението си по чл. 243б, ал. 

5, КРС изготви и изпрати до Европейската комисия и до ENISA
19

 годишния доклад въз 

основа на получените уведомления. 

Причините за възникналите инциденти през 2017 г. са свързани с повреди от 

различен характер в техническото оборудване и осигуряване на мрежите,  докато през 2015 

г. и 2016 г. инцидентите бяха причинени от природни бедствия. На фигурите по-долу е 

представена информация за причините за възникване на инциденти със значително 

въздействие в  България за периода 2015 – 2017 г. и засегнатите услуги.  

 

                                                 
19

 Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност 
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Фиг. 48      Фиг. 49 

 

Годишните доклади на ENISA показват, че за посочения период мобилният 

интернет и мобилната телефония са преобладаващо засегнатите услуги при възникване на 

инциденти със значително въздействие върху функционирането на мрежите, както у нас, 

така и в останалите държави-членки. 

 

2.4. Електронен подпис 

Бързото развитие на информационните технологии и осигуряването на надеждни и 

сигурни електронни удостоверителни услуги превръща размяната на електронни 

документи и електронни съобщения в предпочитан метод на общуване в различни сфери на 

обществения живот. С прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014
20

 в Европейския съюз се 

цели повишаване на доверието в електронните трансакции на цифровия единен пазар, като 

се предостави обща основа за надеждно взаимодействие по електронен път между 

гражданите, предприятията и публичните органи. Европейският акт регламентира 

изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги и предоставяните 

от тях услуги, които гарантират висока степен на сигурност на всички предоставяни 

квалифицирани удостоверителни услуги. 

Във връзка с привеждането на националното законодателство с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 910/2014, през октомври месец 2017 г. беше приет Закон за изменение и 

допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). 

Наименованието на закона е изменено на „Закон за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги“ (ЗЕДЕУУ). 

До средата на 2017 г. доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги 

„Борика“ АД (с предишно наименование „Борика-Банксервиз“ АД), „Информационно 

обслужване“ АД, „Евротръст Технолъджис“ АД и „Инфонотари“ ЕАД, издаващи 

квалифицирани удостоверения за електронен подпис, съгласно ЗЕДЕП, приведоха 

дейността си в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и преминаха 

одити за оценяване на съответствието, извършени от акредитирани и независими органи за 

оценяване на съответствието. Докладите за оценяване на съответствието бяха представени 

                                                 
20

 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 

1999/93/ЕО 
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в КРС. В изпълнение на разпоредбите от чл. 17, т. 4 от Регламент (ЕС) № 910/2014, 

Комисията като надзорен орган провери и анализира докладите и потвърди 

квалифицирания статут на доставчиците „Борика“ АД, „Информационно обслужване“ АД и 

„Евротръст Технолъджис“ АД и на предоставяните от тях удостоверителни услуги.  

КРС като орган, отговорен за националния доверителен списък, вписа в него новите 

квалифицирани удостоверителни услуги, предоставяни от посочените доставчици.  

„СЕП България“ АД не предостави доклад за оценяване на съответствието и в 

националния доверителен списък. Удостоверителните услуги, предоставяни от този 

доставчик в съответствие със ЗЕДЕП, са записани като прекратени считано от 2 юли 2017 г.  

През изминалата година общия брой на издадените квалифицирани удостоверения 

за електронен подпис (за физически лица и физически лица, асоциирани с юридически 

лица),  е над 175 400. Издадените квалифицирани електронни времеви печати, отговарящи 

на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 са около 4 910 000, а квалифицираните 

удостоверения за автентичност на уебсайтове - 15. През годината доставчиците на 

квалифицирани удостоверителни услуги продължиха с подготовката по прилагане на 

Регламент (ЕС) № 910/2014, като се отбелязва увеличение на направените от тях 

инвестициите спрямо предходната година с 20%. 

 

2.5. Контрол на съобщенията 

КРС осъществява ефективен контрол относно спазването на изискванията на ЗЕС и 

подзаконовите нормативни актове в областта на електронните съобщения. Контролните 

функции на Комисията на територията на цялата страна се изпълняват чрез изградената 

териториална структура – централно звено в гр. София и пет териториални звена в 

градовете Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца. 

В последните години, в т.ч. и през 2017 г., с контролната си дейност КРС отделя 

основно място на спазване на изискванията на ЗЕС по отношение на защита на интересите 

на крайните потребители при спазване на принципите на законоустановеност, 

равнопоставеност и прозрачност. 

 

2.5.1. Мониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди 

КРС осъществява основните си дейности по мониторинг и контрол на 

радиочестотния спектър чрез изградената НСМ. На територията на цялата страна, с 

помощта на стационарни и мобилни станции за радиомониторинг се осъществява 

периодичен превантивен контрол с цел осигуряване на равнопоставеност на законните 

ползватели на спектъра и гарантиране на определено качество на предоставяните 

електронни съобщителни услуги на крайните потребители.  

Необходимостта от достатъчен свободен РЧС все повече се задълбочава с 

навлизането на нови технологии и постоянното усъвършенстване на електронните 

съобщения, което е от съществено значение и за развитието на конкуренцията в сектора. 

Все повече нараства и съществената роля на мониторинга на РЧС по отношение на 

ефективното управление на РЧС и необходимостта от осигуряване на актуални данни за 

неговата заетост. Нарастващият брой на потребители на услуги, предоставяни чрез 

ползване на радиочестотен спектър, също налага засилване на ролята на мониторинга за 

ефективното управление на спектъра, като ограничен национален ресурс.  

Осигуряване на условия за нормална работа, без наличие на вредни смущения, на 

изградените радиомрежи е възможно единствено чрез постоянен мониторинг и контрол. От 

друга страна постоянният мониторинг спомага за своевременно откриване, локализиране и 
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елиминиране на източници на радиосмущения и идентифициране на незаконни 

радиоизлъчващи средства.  

И през 2017 г. специално внимание бе отделено на мониторинга в УКВ честотните 

обхвати за радио- и телевизионно разпръскване за оценка на електромагнитната обстановка 

и трансграничните прониквания.  

Основни дейности в областта на мониторинга и контрола на РЧС през 2017 г. са: 

 Защита на интересите на крайните потребители чрез създаване на условия 

за нормална работа на законните ползватели на спектъра и гарантиране на определено 

качество на предоставяните услуги, както и предотвратяване възникването на смущаващи и 

незаконни излъчвания чрез осъществяване на превантивен и последващ контрол. 

В резултат от провеждания регулярен планов мониторинг, през 2017 г. са 

предоставени на предприятията по електронен път данни от извършени 13335 измервания 

на основни технически параметри на радиопредавателните им станции. Запази се трайната 

тенденция от няколко години на поддържане в норми на параметрите на излъчваните 

радиосигнали и намаляване на генерираните странични и интермодулационни излъчвания, 

включително и в обхвата на въздушна радиослужба. В резултат на осъществявания 

превантивен контрол на радиочестотния спектър са дадени с около 40% по-малко 

предписания за констатирани отклонения на техническите параметри в сравнение с 2016 г. 

При извършените последващи проверки е констатирано, че предприятията са предприели 

необходимите мерки за привеждане в съответствие на предавателните станции в 

определeния едномесечен срок.  

 Контрол относно спазване правилата при използването на радиочестотите и 

радиочестотните ленти за граждански нужди. 

В изпълнение на политиката за управление на радиочестотния спектър и условията 

на издадените разрешения е осъществяван ежедневен планов мониторинг в честотен обхват 

20-3000 MHz чрез стационарните (обслужваеми и необслужваеми) станции за 

радиомониторинг от НСМ, а чрез мобилните станции за радиомониторинг - периодичен 

контрол и мониторинг на територията на цялата страна. 

 Мониторинг и контрол за съответствие на изградените предавателни станции 

за аналогово наземно радиоразпръскване на радиосигнали и наземно цифрово 

телевизионно разпръскване с одобрените технически характеристики. В изпълнение на 

решения на КРС са извършени измервания на основни технически параметри на 50 

предавателни станции за оценката на съответствието им с одобрените технически 

характеристики. За всички предавателни станции е констатирано изпълнение на решенията 

на КРС и съответствие с одобрените технически характеристики.   

 Мониторинг за оценка на електромагнитната обстановка: 

 мониторинг на УКВ честотните обхвати за радио- и телевизионно разпръскване 

за оценка на електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания. 

За оценка на проникващите сигнали от съседни страни и анализ за спазване на 

защитното отношение (съгласно Rec. ITU-R BS. 412) спрямо напрегнатостите на ЕМП на 

излъчващите български предавателни станции в пограничните райони на страната, 

ежегодно се провеждат измервания - обобщени и анализирани са измервания на 

територията на 47 населени места за оценка на електромагнитната обстановка и 

регистрираните трансгранични прониквания от териториите на Турция, Сърбия, Румъния, 

Украйна, Русия, Македония и Гърция. Резултатите са обективирани в 313 измерителни 

протокола.  

Специално внимание през летните месеци отново е отделено на оценката на 

електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания по Българското 
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Черноморие. Проведени са регулярни измервания в 7 населени места по Българското 

Черноморие. В резултат на предприетите действия през последните години не са 

регистрирани смущения на български предавателни станции в зоните им на обслужване и 

са регистрирани относително по-ниски нива на приеманите трансгранични сигнали от 

турски предавателни станции. Безспорно през летния период проникването на 

трансгранични излъчвания по Черноморието твърде много се влияе от околната 

температура, температурата на морската вода и състоянието на морето. 

За оценка на електромагнитната обстановка за целите на управление на спектъра 

ежегодно се провеждат и измервания в различни населени места от територията на 

страната. През 2017 г. са проведени измервания на територията на 16 населени места, като 

резултатите са обективирани в съставените 289 измерителни протокола. 

  мониторинг на честотни диапазони, предназначени за подвижни PMR мрежи.  

За оценка на действителната заетост на РЧС и регистриране на незаконни 

радиоизлъчвания в обхватите определени за PMR мрежи, чрез стационарните 

(обслужваеми и необслужваеми) станции за радиомониторинг от НСМ е проведен 

мониторинг на територията на: гр. София (СС „София”), с. Брястовец (ДУС „Брястовец”), 

с. Ботево (ДУС „Ботево”), гр. Пловдив (ДУС „Пловдив”), с. Черногорово (ДУС 

„Черногорово”), гр. Видин (ДУС „Видин”), гр. Враца (ДУС „Враца”), гр. Благоевград (ДУС 

„Благоевград”), с. Сталево (ДУС „Сталево”), с. Тодорово (ДУС „Плевен”), гр. Варна (ДУС 

„Варна”), с. Радинград (ДУС „Разград”), с. Леденик (ДУС „Леденик”), гр. Монтана, гр. 

Ботевград, гр. Добрич, гр. Кърджали, гр. Кюстендил, гр. Силистра, гр. Смолян, гр. 

Търговище, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Сандански, гр. Мездра, гр. Бургас, гр. Попово и гр. 

Лом. Резултатите от проведения мониторинг са обобщени в 229 измерителни протокола. 

 оценка на електромагнитната съвместимост на УКВ–ЧМ радиопредавателни 

станции в обхват 87.5-108.0 MHz и радионавигационното и комуникационно оборудване на 

въздухоплавателните служби, работещо в честотен обхват 109÷137 MHz. 

През 2017 г. са проведени измервания на 13 радиопредавателни обекта: РРТС 

„Арбанаси” и УКВ център „Йоми” гр. Велико Търново;  РРТС „Левент табия”, гр. Русе; 

ТВРС „Златоград” гр. Златоград; РРТС „Ябланица”, гр. Ябланица;  РРТС „Копитото”,                 

гр. София; РРТС „Папия”, гр. Царево; РРТС „Пъстрец”, гр. Кресна; ТВРС „Стражата”,               

гр. Велинград; РРС „Елена”, гр. Елена; РРТС „Троян”, гр. Троян; РРТС „Боровец”,                   

к.к. Боровец и РРТС „Разград”, гр. Разград за гарантиране на електромагнитната 

съвместимост и безпроблемна работа на радионавигационното и комуникационното 

оборудване на въздухоплавателните служби; 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). 

 Мониторинг и контрол върху качеството на предоставяните услуги за защита на 

обществения интерес и интересите на потребителите: 

 мониторинг във връзка с постъпили жалби на законни ползватели на 

спектъра, граждани, организации и ведомства. 

През 2017 г. са изследвани и разрешени 208 случая на радиосмущения, като за 

резултатите са съставени 243 измерителни протокола. Преобладаваща част от жалбите              

(78 %) са от предприятия, предоставящи услуги чрез мобилни наземни мрежи - фиг. 50. 
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Източник: КРС 

Фиг. 50 

 

Относително висок дял имат и 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 устройства в 

радиочестотните диапазони, предназначени за осъществяване на обществени електронни 

съобщения чрез мобилни наземни мрежи. И през 2017 г. са констатирани радиосмущения, 

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 мрежи. 

 мониторинг и проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали относно 

осигуреното покритие на наземна цифрова телевизия по стандарт DVB-T – през         

2017 г. е констатирано значително намаление на постъпилите жалби относно DVB-T 

покритие; постъпили са 5 жалби и сигнали от жалбоподатели и препратени от други 

институции (СЕМ, МТИТС и др.), по които са извършени измервания и проверки; 

изготвени са 396 измерителни протокола с резултати от планови измервания и проверки по 

жалби.  

 проверки и измерване във връзка с постъпили жалби и сигнали относно 

осигуреното покритие на мобилните наземни мрежи - извършени са измервания във 

връзка с постъпили 58 жалби за липса на покритие, като са изготвени 141 измерителни 

протокола; изготвени са и 638 становища относно анализ на декларираното от 

предприятията покритие за населени места, обект на получени в Комисията жалби; за 

извършени планови измервания на покритието и качеството на мобилните мрежи по 

стандарт GSM/UMTS/LTE са изготвени 59 измерителни протокола. 

Резултатите от осъществения през 2017 г. мониторинг и контрол на РЧС са 

обобщени в 9513 измерителни протокола, като за осъществения планов мониторинг са 

съставени 9128 измерителни протокола, анализът на които по видове дейности е 

представен на фиг. 51.  
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Източник: КРС 

Фиг. 51 

2.5.2. Инспекционна дейност 

Във връзка с изпълнение на функциите на КРС, свързани с контрола при 

осъществяването на електронни съобщения по реда на ЗЕС, през 2017 г. са извършени 

следните основни дейности: 

През 2017 г. са извършени 3131 проверки, свързани с: изпълнение на Решения на 

КРС; спазване условията на издадените разрешения;  спазване на изискванията на глава 14 

и глава 15 от ЗЕС; спазване на Общите изисквания при осъществяване на обществени 

електронни съобщения; проблеми с ползване на мобилни услуги в роуминг; 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; предоставяне на услуги без 

уведомление/разрешение; непредоставяне на информация на КРС, проверки определени на 

база на анализ на риска, проверки за радиосмущения, проверки относно осигурено 

покритие на мобилните наземни мрежи и мрежи за покритие с цифрова телевизия и др.   

И през 2017 г. основен дял (1604 проверки или около 51 %) от проверките са 

извършени на трите най-големи предприятията предоставящи електронни съобщителни 

услуги (фиг. 52)  и са във връзка с подадени в КРС жалби от крайни потребители, касаещи 

предлаганите от тях услуги: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – 726 проверки, „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 551 проверки и „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ”  ЕАД – 327 проверки.  

 



34 

 

 

Източник: КРС 

Фиг.52 

И през 2017 г. основно място бе отделено на спазване на изискванията на ЗЕС по 

отношение на защита на интересите на крайните потребители, като по-важните групи 

инспекторски проверки са както следва:  

 Проверки свързани със  защитата интересите на крайните потребители: 

 проблеми при ползване на мобилни услуги в роуминг –  Констатирано е, че 

след влизане в сила на „Роуминг както у дома“ (RLAH) от 15 юни 2017 г. постъпилите 

жалби в КРС относно проблеми с ползваните услуги в роуминг значително са увеличени. 

През 2017 г. са извършени 359 инспекторски проверки във връзка с постъпили жалби за 

роуминг, от които  на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – 166 (46 %) проверки, на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 118 (33 %) проверки и на „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 75 (21 %) проверки. За констатирани нарушения са съставени  32  бр. 

акта за установяване на административно нарушение (АУАН). За сравнение през 2016 г. за 

проблеми с ползване на услуги в роуминг са извършени само 101 проверки и са съставени 3 

бр. АУАН. 

 спазване на изискванията на глава 15 от ЗЕС по отношение на защита на 

данните на потребителите – извършени са 435 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 348 проверки;  

 безвъзмездно предоставяне на детайлизирани сметки за ползвани             

услуги – извършени са 87 проверки;  

  За констатирани нарушения на глава 15 от ЗЕС през 2017 година са съставени 

21 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 предлаганите 

услуги, ценови пакети или тарифи и условия на тяхното ползване, общи условия на 

726; 23%

551; 18%

327; 10%

1527; 49%

Инспекторски проверки по предприятия, 

2017 г. - бр.; %)

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД "БТК" АД

"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД ДРУГИ
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индивидуалните договори и др. - извършени са 191 проверки: на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – 73 

проверки, на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 36 

проверки, на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 28 проверки и 54 проверки на други 

предприятия предоставящи електронни съобщителни услуги; за констатирани нарушения 

на глава 14 от ЗЕС  през 2017 година са съставени 23 бр. АУАН; 

 оспорване на сметки и начислени неустойки  - през 2017 г. са извършени общо 

136 проверки, от които на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД – 90 проверки, на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 32 проверки и на „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 14 проверки; 

 Проверки относно спазване на Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения – извършени са 151 проверки, от които 105 проверки на 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД и 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и 46 проверки на други 15 предприятия предоставящи 

електронни съобщителни услуги. За констатирани нарушения на Общите изисквания през 

2017 година са съставени 87 бр. АУАН; 

 Проверки, свързани с разрешаване на проблеми при осъществяване на 

преносимост на номера при промяна на доставчика на телефонна услуга -  през 2017 г. са 

извършени 111 проверки по жалби относно възпрепятстване на правото на преносимост на 

мобилни и фиксирани номера и са съставени 14 бр. АУАН; 

 Проверки за спазване условията на разрешенията и по решения на КРС - 

през 2017 г. са осъществени 158 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 12 бр. АУАН. 

 Проверки на електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба PMR 

във връзка с ефективното използване на предоставения ограничения ресурс – 

радиочестотен спектър - извършени са 77 проверки на предприятия осъществяващи   

електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 

подвижна радиослужба от вида PMR; за констатирани нарушения са съставени 6 бр. 

АУАН.  

 Проверки на кабелни електронни съобщителни мрежи за пренос и/или 

разпространение на радио- и телевизионни програми, за пренос на данни без използване на 

ограничен ресурс – осъществени са 339 проверки относно спазване на Общите изисквания, 

предоставяне на електронни съобщителни услуги без подадено уведомление и 

непредоставяне на информация на КРС;  За констатирани нарушения са съставени 131 бр. 

АУАН.  

 Планови проверки и проверки по жалби относно осигуреното покритие и 

качество на предоставяните услуги от мобилни наземни мрежи по стандарт 

GSM/UMTS/LTE и DVB-T мрежи, както и проверки във връзка с постъпили жалби за 

радиосмущения – извършени са общо 734 проверки. 

През 2017 г. 560 от  извършените проверки (или около 18 %) 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 отнети и прекратени разрешения или с изтекъл 

срок на разрешенията, проверки за спазване на Общите изисквания, проверки на 

покритието и качеството на DVB-T мрежите и мобилните наземни мрежи, както и проверки 

за спазване на § 15 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за 
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противодействие на тероризма. За констатирани нарушения при извършените проверки 

определени на база на анализ на риска са съставени 25 бр. АУАН. 

Обобщени данни за извършената контролна дейност и ангажираната 

административнонаказателна отговорност при констатирани нарушения на ЗЕС и 

подзаконовите нормативни актове през 2017 г. са представени на фиг. 53  и  фиг. 54.    

  

 

Източник: КРС 

Фиг. 53 

 

В резултат от извършените проверки за констатираните административни 

нарушения на ЗЕС през 2017 г. са съставени 330 акта за установяване на 

административни нарушения. Съставените през 2017 г. АУАН са с около 60 % повече от 

тези съставени през 2016 г. 
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спазване на глава 14 от ЗЕС 
дейност без разрешение/уведомление
спазване на разрешенията и наложени специфични задължения
спазване на Общите изисквания
оспорване на сметки, неустойки
непредоставяне на услуги
преносимост на номерата
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Източник: КРС 

Фиг. 54 

 

2.6. Защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги 

Една от основните цели на КРС е да осигурява високо ниво на защита на 

потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни 

съобщителни услуги. В тази връзка, КРС следи за проблемите в областта на 

потребителската защита при предоставянето на електронни съобщителни услуги и 

предприема действия за разрешаването им. 

През 2017 г. в Комисията за регулиране на съобщенията постъпиха 4 205 жалби    

на    потребители,    съдържащи    оплаквания    срещу    различни    предприятия, 

предоставящи  обществени  електронни  съобщителни  услуги.  В  КРС  са  подадени  и  47 

запитвания по Закона за електронните съобщения. 

Жалбите на потребителите касаят следните проблеми: 

- кабелни повреди – 2 жалби; 

- кредитен лимит – 28 жалби; 

- качество на телефонната услуга/факс – 6 жалби; 

- въздушни кабели – 4 жалби; 

- покритие на мобилни мрежи – 152 жалби; 

- качество на услугата „достъп до интернет” – 96 жалби; 

- нелоялни търговски практики – 85 жалби; 

- липса на фиксирана телефонна услуга – 22 жалби; 

- оплаквания по чл. 231 от ЗЕС – 38 жалби; 

- оплаквания от тарифирането на мобилни телефонни услуги – 8 жалби; 

- некомпетентно обслужване – 104 жалби; 

- непредоставяне на детайлизирани сметки – 33 жалби; 

94; 29%

87; 26%
21; 6%

14; 4%

22; 7%

14; 4%

12; 4%
23; 7% 11; 3% 32; 10%

АУАН, 2017 г. - бр.; %   

непредоставяне на информация на КРС
спазване на Общите изисквания
спазване на глава 15 от ЗЕС 
преносимост на номера
непредоставяне на информация при проверка
неспазване на Наредба 6
спазване на разрешения и специфични задължения
неспазване на глава 14 от ЗЕС 
дейност без разрешение/уведомление
роуминг
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- прекратяване на договор – 227 жалби; 

- оплаквания относно сметки – 687 жалби; 

- прекратявани на договор (чл. 229а от ЗЕС) – 38 жалби; 

- прекратяване на договор (чл. 228, ал. 3 и ал. 5 от ЗЕС) – 39 жалби; 

- получаване на нежелани търговски съобщения – 115 жалби; 

- преносимост на географски номера – 2 жалби; 

- преносимост на мобилни номера – 27 жалби; 

- договори за продажба от разстояние – 38 жалби; 

- събиране на вземания от колекторски фирми – 61 жалби; 

- роуминг – 180 жалби; 

- пограничен роуминг– 14 жалби; 

- договорни отношения – 285 жалби; 

- сметки за ползване на мобилен интернет – 129 жалби; 

- кодиран телефонен апарат – 9 жалби; 

- качество на телевизионната услуга – 33 жалби; 

- качество на мобилен интернет – 40 жалби; 

- проблеми с предплатени услуги – 25 жалби; 

- оплаквания от електромагнитни излъчвания – 6 жалби; 

- оплаквания по чл. 40 – чл. 41 от Общите изисквания – 11 жалби; 

- оплаквания по чл. 42 – чл. 45 от Общите изисквания – 51 жалби; 

- оплаквания по чл. 46 – чл. 48 от Общите изисквания – 19 жалби; 

- оплаквания по чл. 49 от Общите изисквания – 2 жалби; 

- оплаквания по чл. 49а от Общите изисквания – 18 жалби; 

- оплаквания по чл. 51 от Общите изисквания – 1 жалба; 

- телефонни измами – 20 жалби; 

- оплаквания относно изградени електронни съобщителни мрежи – 9 жалба; 

- роуминг сметки – 184 жалби; 

- неяснота на договорни условия – 32 жалби; 

- оплаквания относно услуги с добавена стойност – 179 жалби; 

- непредоставяне на мобилна телефонна услуга – 9 жалби; 

- качество на мобилната телефонна услуга – 10 жалби; 

- непредоставяне на детайлизирана справка – 24 жалба; 

- други оплаквания – 227 жалби; 

- активиране на нежелана услуга – 2 жалби; 

- неустойки – 138 жалби; 

- непоискани услуги – 197 жалби; 

- незаконни строежи – 1 жалба; 
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- непредоставяне на договорена услуга – 531 жалби; 

- качество на интернет и телевизията в пакет – 7 жалби. 

 

През 2017 г. се наблюдава значително увеличение на броя на постъпилите жалби 

спрямо 2016 г. (приблизително с 60 %), но същото е резултат от оплаквания само срещу две 

предприятия.  

Основната причина, довела до големия брой жалби е обстоятелството, че считано от 

началото на 2017 г. един от доставчиците започна да изпитва сериозни затруднения при 

предоставяне на своите услуги. Това доведе до многобройни оплаквания (над 450 броя) до 

КРС с искане за прекратяване на договорните отношения с предприятието. По всички 

искания Комисията е предприела действия, в резултат на които договорните отношения 

между доставчика и съответния абонат, подал жалбата, са прекратени без заплащане на 

санкции. 

По отношение на второто предприятие, увеличението на жалбите спрямо 2016 г. (с 

555 броя) се дължи основно на три проблема, свързани с: 

- предприетите от доставчика действия по деактивиране на услугата 

роуминг за конкретни тарифни планове; 

- оспорване на сметки; 

- непоискани услуги (таксуване на пакет със спортни канали, без същият да 

е заявяван изрично от абоната). 

Когато оплакването е свързано с неизпълнение на договорни задължения 

(облигационен спор), регулаторът е изисквал становища от съответното предприятие. В 

резултат на тези действия, предприятията са изпълнявали препоръките на КРС. В тази 

връзка, от общия брой изискани становища от предприятията повече от половината са 

били в полза на потребителя, което е довело до разрешаване на възникналия спор. Редица 

жалби 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.).  

 

2.6.1 Изменения и допълнения на Общите изисквания при осъществяване 

на обществени електронни съобщения (Общите изисквания) 

С Решение № 565/26.10.2017 г. КРС измени Общите изисквания с цел да бъде 

засилена защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. 

Прецизираха се действащите разпоредби, свързани със задължението на 

предприятието да уведомява абоната при изменение на индивидуалния му договор, както и 

разпоредби, регламентиращи задължения за публикуване на информация за постигнатото 

покритие на мобилните мрежи. 

Създаде се нов чл. 48б, който регламентира процедурата за уведомяване на 

потребителя при отпадане на телевизионна програма, включена в ценовия му пакет. 

С изменението на чл. 52 се създадоха допълнителни гаранции, че абонатите ще 

получават месечните детайлизирани сметки/информация по избрания от тях начин. 

Бяха изменени и други разпоредби от значение за защита на крайните потребители на 

електронни съобщителни услуги. 
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2.6.2. Проведени от КРС процедури по чл. 78 от ЗЕС 

През 2017 г. КРС е приела 20 решения с предварително изпълнение по чл. 78 от 

ЗЕС, касаещи констатирани неизпълнения на Общите изискания. С решенията на 

съответните предприятия са наложени задължения за преустановяване на 

констатираните нарушения на Общите изисквания, засягащи правата и законните 

интереси на потребителите, както и за недопускане на последващо засягане на 

потребителски права. 

 

2.6.3. Информационни кампании за повишаване на потребителската култура 

През 2017 г. КРС организира 4 броя изнесени приемни за потребителите в 

градовете Сливен, Варна, Бургас, Карлово. В рамките на приемните потребителите от 

съответните населени места имаха възможност да изложат своите оплаквания, както и да 

получат компетентни съвети с цел разрешавани на възникналите спорове. 

Всички оплаквания, депозирани в рамките на приемните, са разгледани 

своевременно и са предприети действия в рамките на закона. 

 

2.6.4. Защита на потребителите във връзка с въвеждането на „роуминг както у 

дома“ 

Новата роуминг регулация, която се прилага от 15 юни 2017 г., е поредната 

положителна стъпка към установяването на единен европейски пазар.В резултат се 

наблюдава значителен ръст в потреблението на регулирани роуминг услуги.   

Наблюдението и контролът на изпълнението на Регламента за роуминга беше сред 

най-важните приоритети на КРС през 2017 г. КРС има изключително важната задача да 

прилага необходимите мерки за реализирането на практика на „роуминг както у дома“. От 

страна на българските оператори също бяха положени значителни усилия за изпълнението 

на съответните изисквания. 

В КРС постъпиха множество оплаквания от потребители във връзка с предприетите 

действия от един от българските мобилни оператори за деактивирането на роуминга за 

определени национални планове.       

Регламентът за роуминга не задължава предприятията да предлагат роуминг с 

всички тарифни планове. Въпреки това, с цел максимална защита на интересите на 

потребителите, КРС обърна внимание на доставчика за оплакванията на потребителите. 

Също така, с Решение № 352 от 29 юни 2017 г. КРС изиска подробна информация от 

операторите. Въз основа на получените отговори, КРС направи подробно проучване на 

практиките за предлагане на роуминг в тарифните планове на българските оператори и 

информира Европейската комисия за резултата от проучването. За съответните жалби КРС 

информира и BEREC. 

В КРС постъпиха и оплаквания от потребители, които не правят разлика между 

роуминг и международни повиквания. КРС разясни разликата на съответните потребители, 

като публикува подробна информация на интернет страницата си. Информация е 

публикувана и на интернет страниците на операторите.  

В КРС постъпиха и оплаквания срещу един от българските оператори за това, че 

обемът данни в роуминг не се изчислява коректно. КРС предприе мерки за разрешаването 

на този проблем. Съответният оператор промени политиката си и значително увеличи 

обема данни в роуминг. Например, за план с общ абонамент 25 лв. операторът предоставя 

5000 МВ в роуминг.  
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Осигуряването на максимална прозрачност относно условията за ползване на 

електронни съобщителни услуги, в това число и на роуминг услугите, е сред приоритетите 

на КРС.  Комисията отчете, че едни от основните начини за предоставяне на информация са 

чрез звената за контакт с клиентите на предприятията (търговски обекти, акаунт 

мениджъри, центрове за обслужване на клиенти и др.).  

С цел качествено обслужване и гарантиране на правото на информиран избор на 

потребителите, КРС обърна внимание на предприятията за необходимостта от 

предоставяне на пълна, ясна и вярна информация относно новите правила за роуминг от 

звената за контакт с клиенти. 

 

2.6.5. Мерки за осигуряване на еквивалентен достъп до услуги за потребители с 

увреждания 

В началото на 2017 г., КРС поиска от мобилните оператори да представят примерни 

абонаментни планове, предназначени за потребителите със слухови и зрителни 

увреждания, отговарящи на следните условия: за хората с увреден слух - абонаментни 

месечни планове с: (а) преобладаващо количество на мобилен интернет (5 000 МВ и 

повече) и минути за видео разговори (1500 и повече); (б) 500 и повече броя SMS-и към 

всички мобилни мрежи и (в) ограничен (минимален) брой минути за разговори към всички 

национални мобилни и фиксирани мрежи; за хората със зрителни увреждания - 

абонаментни месечни планове с: (а) преобладаващо количество (или неограничен) брой 

минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи и (б) 1000 МВ и 

повече мобилен интернет. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” 

ЕАД, „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, „МАКС ТЕЛЕКОМ” ООД и 

„БУЛСАТКОМ” ЕАД представиха конкретни абонаментни планове, които в голяма степен 

съответстват на предложените от Комисията условия. 

Експерти на Комисията участваха и в междуведомствената работна група относно 

изменението на Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по ЗЕС. С новата т. 

8 на чл. 16, ал. 1 (ДВ, бр. 78 от 2017 г.) е включена и следната специална мярка: по искане 

на крайни потребители с увреждания на слуха или говора осигуряват подходящи крайни 

електронни съобщителни устройства, съответно - специализирано софтуерно приложение, 

осигуряващо, в зависимост от техническите възможности, текстова или друг вид негласова 

връзка; устройствата, съответно - специализираното софтуерно приложение, трябва да 

дават възможност за достъп на крайните потребители с увреждания на слуха или говора до 

единния европейски номер 112 в съответствие с наредбата на министъра на вътрешните 

работи по чл. 23, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен 

европейски номер 112. Текстът относно достъпа в новата разпоредба напълно отразява 

предложението на КРС, дадено в рамките на междуведомствената работна група.  

На експертно ниво КРС участва и в изготвянето на Report on NRAs’ practices for 

ensuring equivalence of access and choice for disabled end-users на BEREC (BoR (18) 30), както 

и в междуведомствената група към Министерството на труда и социалната политика за 

координация на изпълнението на Плана за действие за прилагане на Конвенцията за 

правата на хората с увреждания за периода 2015-2020 г. 

 

2.6.6. Сътрудничество с КЗП 

Между КРС и КЗП съществува споделена компетентност по част от въпросите, 

свързани с потребителската защита в областта на електронните съобщителни услуги. Така 

например, 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. 
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В тази връзка 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 по изменение на Общите изисквания, като й 

предостави възможност да изрази становище по разпоредбите, свързани със защитата на 

потребителите. 


