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УВОД 

Секторът на електронните съобщения постоянно се променя под влиянието на 

новите технологии, конкуренцията, преструктурирането и глобализацията. В тази 

динамична среда регулацията също се развива, за да отговори на новите 

предизвикателства и повишените очаквания на всички участници на пазара – 

предприятия и потребители. Като пряк участник в тези процеси през изминалата година 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисията) остана вярна на мисията си – 

да работи за установяване на ефективна конкуренция, за увеличаване на инвестициите в 

сектора, за развитие на новите технологии и за защита на потребителите в България.  

Без съмнение, 2018 година беше много важна година за сектора на електронните 

съобщения в Европа. В края на годината окончателно бе приет новият Европейски кодекс 

за електронните съобщения, който хармонизира регулаторните условия на свързания 

цифров единен пазар.  

През изтеклата година КРС работи активно за изпълнение на основните си 

приоритети, един от които е осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги чрез ефективно разпределение и предоставяне на ограничения 

ресурс – радиочестотен спектър (РЧС), в това число спектър за изграждане на безжични 

широколентови мрежи, и осигуряване на възможност всички граждани да разполагат с 

широколентов достъп с възможно най-висока скорост и капацитет. Водейки активен и 

прозрачен диалог със заинтересованите лица, КРС проведе обществени консултации с 

оглед проучване интереса относно перспективите за ползване на наличния свободен 

спектър в обхват 2.6 GHz и предоставяне на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 2 

GHz и 2.6 GHz. С цел да отговори на нарастващите нужди от широколентов пренос на 

мрежите от следващо поколение 4/5G, регулаторът извърши и анализ на възможността за 

предоставяне на честотен ресурс в обхват 26 GHz. 

Отчитайки интереса на бизнеса и с оглед насърчаване на конкуренцията и 

иновациите, комисията прие проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират по Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Беше премахнат 

регионалният принцип при определяне на таксите в обхвати 3.6 GHz и 26 GHz и намален 

размерът на еднократната и годишната такса в обхват 2.6 GHz. 

С изменението и допълнението на подзаконовите актове, касаещи радиочестотния 

спектър, в българското законодателство бяха въведени разпоредбите на нови решения на 

Европейската комисия (ЕК/Комисията) и на Комитета за електронни съобщения (ECC) за 

хармонизирано използване на радиочестотния спектър. 

Предвид осигуряването на условия за ефективно и хармонизирано използване на 

радиочестотен обхват 700 MHz, т.нар. „втори цифров дивидент“, КРС участва активно в 

работата по изготвяне на „Национална пътна карта“, включваща подробни стъпки за 

изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. В съответствие със задачите по 

Националната пътна карта, приета с Решение № 887/06.12.2018 г. на Министерския съвет, 

комисията предприе необходимите действия по освобождаване на обхват 700 МНz 

(радиочестотна лента 694-790 MHz) цифровата телевизия и координиране на честотните 

зони от новия план за наземна цифрова телевизия, които бяха успешно координирани.  

Комисията насърчава развитието на пазара на електронни съобщителни мрежи и 

услуги, като прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за 

възпрепятстване на конкуренцията. В тази връзка през 2018 г. беше стартиран и третият 

кръг на процедурата за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп 
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в определено местоположение (пазар 3а) в съответствие със списъка с пазари към 

Препоръката на ЕК от 9 октомври 2014 г. относно съответните пазари на продукти и 

услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante. 

През м. март 2018 г. влезе в сила Законът за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), който определя нови правомощия на Комисия за 

регулиране на съобщенията като орган за решаване на спорове. Така, законите, които се 

прилагат от КРС вече са четири - Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за 

пощенските услуги (ЗПУ), Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закон за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).  

На основание чл. 38 от ЗЕС Комисия за регулиране на съобщенията изготви 

настоящия годишен доклад, който представя извършената от нея работа през 2018 г. и 

очертава главните насоки в предстоящата  дейност.  

 

 


