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УВОД 

Годишният доклад на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията)  за 

2017 г. е изготвен съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС). Документът представя систематизирана информация за услугите, пазарите и 

конкуренцията в сектора през предходната година, тенденциите и перспективите на 

развитие, както и преглед на дейността на регулатора. 

И през 2017 г. КРС работи активно за осигуряването на условия за развитие на 

ефективна конкуренция на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги, 

позволяващи информиран избор на потребителите и задоволяване на нуждите им от 

съвременни, качествени и достъпни услуги. При изпълнението на своите правомощия, 

Комисията използва добрите практики на Европейския съюз (ЕС/Съюза), спазвайки 

принципите на прозрачност, публичност, предвидимост и консултативност. В работата си 

регулаторът продължи активния и конструктивен диалог с предприятията, браншовите 

организации и компетентните институции в България. 

Регулаторът съсредоточи своята работа в изпълнението на заложените приоритети 

за 2017 г., сред които е ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно 

роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, в съответствие с 

неговите изменения. За да се избегнат проблеми при предлагането на роуминг услуги на 

национални цени, КРС публикува на интернет сайта си съвети за българските граждани. 

Предприетите своевременни мерки осигуриха безпроблемното прилагане на Регламента, 

довело до ръст в размера на общото потребление на мобилни телефонни услуги, като 

реално изговорените минути от абонати на българските предприятия в чужбина нараснаха 

с повече от три пъти. 

През 2017 г. се задълбочи тенденцията от последните няколко години за нарастване 

на влиянието на пакетните услуги, като техният относителен пазарен дял достигна 36,3%  и 

за първи път изпревари този на гласовите телефонни услуги. Достъпът до интернет и 

преносът на данни също отбелязват ръст и заемат 20% в общия обем на пазара. Една от 

основните причина за това е непрекъснатото навлизане на нови достъпни технологии и 

приложения.  

Технологичните иновации в мобилните услуги, осигуряващи високи скорости на 

пренос, изискват увеличаване на ползвания радиочестотен спектър (РЧС). По тази причина 

ефективното управление и ефикасно ползване на РЧС е сред постоянните приоритети на 

Комисията. Във връзка с осигуряване на условия за хармонизирано използване на 

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

дивидент, КРС продължи започналите през 2016 г. дейности по оценка на определения за 

граждански нужди спектър в този обхват. На експертно ниво регулаторът активно участва 

и в работата на междуведомствени работни групи по този въпрос. В проекта на Национална 

пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 

2017/899
1
 бяха включени редица предложения на КРС. През изминалата година Комисията 

подписа и споразумения със съседните държави, с които бяха предварително координирани 

новите честотни планове за цифрова телевизия. С това България се нареди сред първите 

европейски държави, изпълнили срока по Решението за сключване на споразумения за 

трансграничното координиране на честоти.  

В осигуряването на контрол и ефикасно ползване на РЧС, съществена роля има 

мониторинга с оглед подобряването на качеството на предоставяните услуги на крайните 

потребители. Защитата на техните права и интереси е също сред основните задачи на 

Комисията. През изминалата година в КРС са постъпили над 4 000 жалби на  потребители, 

                                                 
1
 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 
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по които са извършени проверки. В резултат, за констатираните административни 

нарушения на ЗЕС, са съставени с 60% повече актове от 2016 г. 

В международен план българският регулатор продължи дейността си за 

утвърждаване на активната роля на КРС в работата на специализираните организации в 

областта на електронните съобщения на европейско и световно ниво и успешно изпълни 

функциите на заместник-председател на Групата на европейските регулатори за пощенски 

услуги (ERGP).  
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