
II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 

1. Регулаторна рамка в областта на електронните съобщения на Европейския съюз 

В края на 2018 г. беше обнародвана Директива (EС) 2018/1972 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за 

електронни съобщения, който представлява съществена ревизия на действащата секторна 

регулаторна рамка. Съгласно чл. 124, пар. 1 от Директива (EС) 2018/1972, държавите 

членки приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата, и прилагат 

тези мерки считано от 21 декември 2020 г. 

В края на 2018 г. е обнародван и Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за създаване на Орган на европейските 

регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на 

ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1211/2009. С регламента се реформира ОЕРЕС и неговата Служба и 

техните правомощия и/или дейности, както и се предвижда изцяло нова регулация на 

международните повиквания в рамките на ЕС. 

ЕК е публикувала и проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните 

съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО. Последната директива не е част от 

правната рамка с Европейския кодекс за електронни съобщения и ще бъде предмет на 

отделна уредба. До настоящия момент не е приет окончателен текст на регламента. 

 

2. Правна и регулаторна рамка в България 

През 2018 г. Законът за електронните съобщения (ЗЕС) е изменян пет пъти като 

промените не доведоха до принципни изменения в регулаторната рамка.  

Сред по-съществените изменения на ЗЕС е изместването на подсъдността от 

Върховен административен съд в Административния съд – София област, който от 

01.01.2019 г. ще разглежда делата срещу решенията на КРС, които са индивидуални или 

общи административни актове.  

Друго важно изменение е отмяната на Глава седемнадесета от ЗЕС „Изграждане и 

поддържане на електронни съобщителни мрежи и инфраструктура. Право на 

преминаване”, чиито разпоредби се преместват в новия Закон за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Обн. ДВ. бр. 21 от 09.03.2018 г., в сила 

от същата дата. Със ЗЕСМФИ в националното ни право беше транспонирана Директива 

2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за 

намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни 

мрежи (ОВ, L 155 от 23 май 2014 г.). 

В Глава осма „Решаване на спорове” от ЗЕСМФИ, КРС е определена да изпълнява 

ролята на орган за уреждане на спорове по смисъла на чл. 10, пар. 1 от директивата. 

Предмет на посочените спорове ще бъдат предоставянето на достъп до и/или съвместно 



ползване на физическа инфраструктура
1
, вкл. прилагането на условия и цени за достъп; 

разполагането на електронни съобщителни мрежи; координирането на дейности; 

предоставянето на информация относно съществуваща инфраструктура и планирани 

строежи; огледи на място на конкретно определена част от физическа инфраструктура и 

предоставянето на достъп до физическа инфраструктура в сгради. В тази връзка са 

регламентирани правомощията на комисията по изброените въпроси, както и самата 

процедура за решаване на споровете. 

В Глава девета „Контрол и административнонаказателни разпоредби” от ЗЕСМФИ 

КРС е определена като контролен орган по отношение на осигуряването на достъп до и 

съвместно ползване на физическа инфраструктура и относно предоставянето на достъп до 

изградена физическа инфраструктура в сгради. Допълнително са предвидени законовите 

правомощия на служителите от администрацията на КРС, които ще бъдат оправомощени 

да осъществяват посочения контрол, както и реда за реализиране на 

административнонаказателната отговорност в случаите на констатирани нарушения. 

За същия период, влязоха в сила следните подзаконови нормативни актове, 

издавани от КРС: 

 Решение № 176/11.05.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за 

условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс; 

 Решение № 179/11.05.2018 г. на КРС за изменение и допълнение на Правила 

за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди; 

 Решение № 356/23.08.2018 г. за изменение и допълнение на Технически 

изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни 

съобщителни услуги; 

 Решение № 397/19.09.22018 г. за изменение и допълнениe на Техническите 

изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-

спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях; 

 Решение № 418/11.10.2018 г. за изменение и допълнение на Общите 

изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения; 

 Решение № 494/23.11.2018 г. за изменение и допълнение на Методика за 

условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за 

определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара; 

 Решение № 559/21.12.2018 г. за изменение и допълнение на Техническите 

изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от 

любителска радиослужба. 

 

                                                 
1
 Електронна съобщителна инфраструктура, както и комунална (електроразпределителна, газопреносна, 

ВиК), транспортна (железопътни линии, пътища, пристанища, летища, метрополитен) и други 

инфраструктури. 



3. Водещи регулаторни решения на КРС за 2018 г. 

Общият брой на решенията на КРС, приети през 2018 г., е 560, преобладаващата 

част от които са в изпълнение на правомощията на КРС, съгласно ЗЕС. От тези решения 

следните актове имат по-съществена роля за осигуряване на предвидима и конкурентна 

среда в сектора: 

 Решение № 411/03.10.2018 г. за налагане на ценови ограничения на 

„Българска телекомуникационна компания” EАД за срок от шест месеца, считано от 

01.11.2018 г., по отношение на нетрафичните услуги за IP-взаимно свързване; 

 Решение № 463/08.11.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на 

обществени консултации относно предоставянето на свободния ресурс в радиочестотни 

обхвати 2 GHz и 2.6 GHz; 

 Решение № 497/23.11.2018 г. за откриване на процедура за обществена 

консултация по проект на Позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и 

чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на доставчиците, предоставящи достъп до 

интернет за крайни потребители; 

 Решение № 542/13.12.2018 г. за откриване на процедура за обществено 

обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на 

локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC). 

 

4. Осъществяване на електронни съобщения 

4.1. Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 

Издадените през годината разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс са посочени в таблица 15. 

Таблица 15 

Разрешения за 2018 г. по Закона за електронните съобщения 

Електронна съобщителна мрежа 
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Електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване на радиосигнали с 

национално и местно покритие 

77 13 6 2 



Електронни съобщителни мрежи от подвижна 

радиослужба – PMR 
68* 31* 42 10 

Електронни съобщителни мрежи от въздушна 

подвижна радиослужба  
1 - - - 

Електронни съобщителни мрежи от подвижна 

радиослужба – персонално повикване 
- - 1 - 

Наземни мрежи в радиочестотен обхват 2 

GHz 
1 - - - 

Наземна мрежа в радиочестотен обхват 1800 

GHz 
1 - - - 

Електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна спътникова радиослужба 
3 - 1 - 

Електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към точка” 
55** 2 4 - 

Електронни съобщителни мрежи за 

неподвижен безжичен достъп (FWA) 
1 - - - 

Разрешение за ползване на индивидуално 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

производствени нужди 

1 - - - 

Разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – номера, за 

осъществяване на обществени електронни съобщения 

14 2 2 - 

Временни разрешения 3 19* 1 - 

ОБЩО: 225 67 57 12 

 

* Общият брой на предоставените радиочестоти за тези разрешения е 182; 

** Изменения и допълнения в техническите данни на общо 4362 участъка, 

включително предоставен радиочестотен спектър за нови 1028 участъка. 

 

 

4.2. Уведомления за осъществяване на обществени електронни съобщения  

Дейностите относно подадените през 2018 г. уведомления за осъществяване на 

обществени електронни съобщения са посочени в таблица 16. 

 

 



 

 

Таблица 16 

Вид дейност 
2018 г. 

(брой) 

Разгледани уведомления за осъществяване на 

обществени eлектронни съобщения  
135 

Разгледани уведомления за прекратяване 

осъществяването на обществени електронни съобщения 
84 

Издадени удостоверения за вписване в регистъра 26 

Предприятия, вписани в регистъра 79 

Предприятия, заличени от регистъра 63 

 

4.3. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от 

любителската радиослужба 

Издадените през годината разрешителни, свидетелства и лицензии за 

радиолюбителска правоспособност са посочени в таблица 17.  

 

Таблица 17 

Разрешителни, свидетелства и лицензии 

Вид документ 
2018 г. 

(брой) 

Разрешителни за радиолюбителска 

правоспособност 
234 

HAREC свидетелства 20 

CEPT лицензии 37 

Определени опознавателни знаци 299* 

*55 от определените опознавателни знаци са временни. 

 



През 2018 г. са проведени 10 изпита за придобиване на радиолюбителска 

правоспособност в градовете София, Пловдив, Варна и Казанлък и са изпитани 216 лица.  

 

4.4. Взаимно свързване и достъп 

През 2018 г. КРС одобри няколко проекта на изменение на Типово предложение за 

сключване на договор за взаимно свързване (ТПВС), внесени от БТК, отнасящи се до: 

- смяна на адресите на комутационни съоръжения, които се използват при 

предоставяне на TDM взаимно свързване в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас; 

- смяна на адреса на съоръженията на БТК, които се използват при 

предоставяне на IP взаимно свързване в гр. София; 

- закриване на точката за TDM взаимно свързване в гр. Русе; 

- заличаване на информацията за контакт в Приложение 6.6 от ТПВС и 

включването ѝ в индивидуалните договори между БТК и предприятията. 

КРС продължи дейностите, свързани с ефективното въвеждане на взаимно 

свързване, базирано на интернет протокол (IP взаимното свързване), катo до края на 2018 

г. са сключени 4 (четири) договора за IP взаимното свързване между БТК и други 

предприятия. Също така, КРС пристъпи към одобряване на предложените от БТК цени за 

предоставяне на нетрафични услуги по IP взаимно свързване. След направен анализ КРС 

прие, че БТК ЕАД не е доказало разходоориентираността на цените за услугите „VoIP порт 

(10 Mbps)” и „Линия за взаимно свързване до помещения на ОП – 10 Mbps” и с Решение № 

411 от 03.10.2018 г. на комисията наложи ценови ограничения за срок от шест месеца, 

считано от 01.11.2018 г. 

Във връзка с чл. 54 от ЗЕС, КРС оказа съдействие по искане за постигане на 

съгласие между предприятия, имащи спор, свързан с услуги предоставяни при условията 

на свободно търговско договаряне. Тъй като между страните бяха налице висящи съдебни 

производства засягащи и договора за предоставяне на цитираните услуги, комисията прие 

становище, че спорът не може бъде преодолян с предвидените в ЗЕС механизми. 

Комисията разгледа и искане за даване на задължителни указания във връзка със спор 

между две предприятия, свързан със заявка за увеличаване броя на линиите за взаимно 

свързване. Процедурата по разглеждане на спора беше прекратена, тъй като засегнатото 

предприятие уведоми КРС, че заявката му е удовлетворена и оттегля искането си за даване 

на задължителни указания. 

Също така, през 2018 година бяха обобщени резултатите от обществените 

консултации по проект на решение на КРС, целта на който е уеднаквяване практиката на 

предприятията относно прилаганите процедури за прекратяване на терминиране на трафик 

с манипулирана CLI. Вземайки предвид забележките на предприятията, комисията изготви 

нов проект на решение, който също премина процедура на обществени консултации. До 

края на годината не е прието окончателно решение.    

 


