
III. ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ЗАКОНА ЗА 

ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ 

И ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Дейности в изпълнение на приоритетите на КРС  

1.1. Ефективно управление на ограничените ресурси 

1.1.1. Радиочестотен спектър 

Електронните съобщения, осъществявани чрез използване на радиочестотен 

спектър, придобиват съществено значение във все повече икономически сектори на единия 

Европейски пазар и определят бизнес средата в Общността. Нарастващото търсене на 

съобщителни услуги и все по-високите изисквания по отношение на качеството им водят 

до необходимостта от оптимално използване на съвременните съобщителни технологии и 

до развитието на различни нови технологични платформи, ползващи радиочестотен 

спектър. Комисията осигурява ефективно и ефикасно управление на радиочестотния 

спектър, с което допринася за извличането на максимални ползи от въвеждането на нови 

технологии за безжични съобщения и приложения, в съответствие с правилата на 

Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Европейската конференция по пощи и 

далекосъобщения (CEPT) и Европейската политика в областта на радиочестотния спектър. 

При извършване на дейностите, свързани с управлението на радиочестотния 

спектър, КРС се съобразява с Актуализираната политика в областта на електронните 

съобщения, Актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на 

радиочестотния спектър в Република България, и Регулаторната политика за управление 

на радиочестотния спектър за граждански нужди.   

Въз основа на извършения анализ на политиките, стратегиите, работните програми 

и дългосрочните планове за развитието на електронните съобщения на други регулаторни 

органи, свързани с управлението на радиочестотния спектър, беше установена 

необходимостта от актуализиране на Регулаторната политика за управление на 

радиочестотния спектър за граждански нужди. В резултат комисията изготви и прие 

проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър и откри 

процедура по обществено обсъждане. В проекта на Регулаторна политика за управление на 

радиочестотния спектър за граждански нужди комисията определи своите основни цели, 

механизми и подходи за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди през 

следващите три години. Сред тях са осигуряване на ефективно управление на 

радиочестотния спектър и създаване на условия за развитие на конкурентен съобщителен 

сектор, и развитие на бизнеса с оглед увеличаване до възможната степен на социалните и 

икономическите ползи, произтичащи от ползването на честотния ресурс. Поставен бе 

акцент върху предстоящите промени в политиката в областта на електронните съобщения 

в Европейския съюз и прилагането им в България. 

През 2018 г., в изпълнение на своите приоритети, свързани с ефективното 

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 активното си участие в 

работата на междуведомствената работна група със задача „да изготви национален план и 

график“ („Национална пътна карта“), включващи 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. за използването на радиочестотна лента 470-790 

MHz в Съюза. В резултат, бяха извършени редица дейности, свързани с приемането на 

Национална пътна карта, включващи: приемане и предоставяне на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) становище в рамките 

на общественото обсъждане на проекта на Национална пътна карта; провеждане на срещи 

с „НУРТС Диджитъл“ ЕАД във връзка с техническите възможности за конфигуриране и 

пренастройка на мрежите в радиочестотна лента 470-694 MHz; извършване на технически 

анализ на възможностите за оптимизиране на честотния ресурс с цел намаляване разходите 

на предприятието по преразпределение на предоставените телевизионни канали. В 

рамките на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ бяха 

предоставени предложения за изменение както на становището на РГ 17 относно проекта 

на Решение на Министерския съвет за приемане на пътна карта, така и предложения за 

изменение на текстове в нея. 

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

Министерският съвет, е да се осигури спектър за мобилни широколентови мрежи. За 

изпълнение на тази цел е необходимо освобождаване на обхват 700 МНz (радиочестотна 

лента 694-790 MHz) от цифровата телевизия във връзка с което комисията е предприела 

необходимите за това действия. Процесът по препланиране на спектъра за наземна 

цифрова телевизия в честотна лента 470-694 MHz беше финализиран с подписаното през 

декември 2017 г. Многостранно рамково споразумение между администрациите
1
, 

участващи в Южния форум за въвеждане на втория цифров дивидент. Във връзка с 

подписаните от представителите на комисията, двустранни споразумения относно новите 

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

Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Република Сърбия, Република Турция и 

Украйна, през 2018 г. експерти от комисията изготвиха и подадоха в ITU заявки за 

международна координация по реда на чл. 4 от Регионалното Споразумение Женева 06 на 

новия план за наземна цифрова телевизия. В резултат честотните зони от новия план за 

наземна цифрова телевизия бяха успешно координирани.  

България е единствената държава членка на ЕС, която все още не е предоставила 

радиочестотен спектър от обхват 800 MHz (радиочестотната лента 790-862 MHz), т.нар. 

„първи цифров дивидент“. И през 2018 г. представители на КРС продължиха да участват в 

срещи, на които Министерството на отбраната (МО), Военновъздушните сили и 

мобилните предприятия обсъждаха възможността да сключат споразумение за провеждане 

на съвместни тестове за установяване отсъствието на смущения в работата на 

радиоелектронното оборудване на МО, което да предоставят в комисията за включване във 

временните разрешения за ползване на радиочестотен спектър за провеждането на тези 

тестове. МО и мобилните предприятия не постигнаха споразумение за условията за 

                                                 
1
 Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Република Северна Македония, 

Унгария, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения, Турция и Украйна. 



провеждане на тестовете, поради което спектър в обхват 800 MHz все още не е 

предоставен за ползване. 

С цел да отговори на нарастващите нужди от широколентов пренос на мрежите от 

следващо поколение 4/5 G комисията извърши анализ на възможността за предоставяне на 

честотен ресурс в обхват 26 GHz. 

През изминалата година се проведоха обществени консултации по въпроси от 

обществена значимост за развитието на електронните съобщения.  

С оглед проучване интереса на бизнеса бяха проведени обществени консултации 

относно перспективите за ползването на наличния свободен спектър в обхват 2.6 GHz. 

Анализът на постъпилите становища показа, че не съществуват обективни причини за 

стартиране на тръжна процедура за предоставяне на спектър от обхват 2.6 GHz, поради 

високата годишна такса за ползването на честотния ресурс. 

В края на 2018 г. комисията откри процедура за обществени консултации относно 

предоставянето на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 2 GHz и 2.6 GHz. С 

консултациите бяха поставени въпроси относно разпределението на спектъра в обхват 2 

GHz, неговото предоставяне и възможностите за издаване на временни разрешения в 

обхвати 2 GHz и 2.6 GHz. Анализ на постъпилите становища на заинтересованите 

предприятия ще бъде извършен през 2019 г. и резултатите ще бъдат публикувани на 

интернет страницата на КРС. 

След проучване и анализ на добрите европейски практики за размера на таксите за 

предоставяне и ползване на радиочестотен спектър, комисията прие проект на 

постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, 

които се събират от КРС по ЗЕС (Тарифата). Проектът цели създаване на условия за 

усвояване на честотния ресурс в обхват 2.6 GHz, чрез намаляване на еднократната и 

годишната такси и по-ефективно управление на спектъра в обхвати 3.6 GHz и 26 GHz, чрез 

премахване на регионалния принцип при определянето на таксите. Въз основа на 

сравнителния анализ на таксите в обхвати 1.5 GHz, 2.6 GHz и радиочестотните ленти, 

разпределени за неподвижна спътникова и подвижна спътникова радиослужби, беше 

изготвено предложение за изменение и допълнение на Тарифата, с оглед промяна на 

таксите в обхвати 1.5 GHz, 2.6 GHz и радиочестотните ленти, разпределени за неподвижна 

спътникова и подвижна спътникова радиослужби. 

С оглед намаляване на административната тежест и предвид разпоредбата на чл. 87, 

ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс (ДОПК) през изминалата година 

бяха изменени Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс и Правилата относно условията и реда за 

издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –

радиочестотен спектър за производствени нужди. 

 

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 наземни мрежи, позволяващи предоставяне 

на електронни съобщителни услуги;  

- Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 

радиослужба неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с 

тях; 

- Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от 

неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях; 

- Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения от любителска радиослужба. 

С изменението и допълнението на посочените актове в българското 

законодателство бяха въведени разпоредбите на нови решения на ЕК и на Комитета за 

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

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

изпълнение (ЕС) 2018/1538
2
, се определиха условия за хармонизирано използване на 

основни радиочестотни ленти в рамките на Съюза от технически усъвършенствани 

радиосъоръжения за радиочестотна идентификация и нови устройства с малък обсег на 

действие, позволяващи нови видове приложения от типа „машина-машина“ и „интернет на 

предметите“ (неспецифични устройства с малък обсег на действие и устройства за 

широколентов пренос на данни). Част от честотните ленти се измениха единствено с цел 

осигуряване на честотен ресурс от 2х1.4 MHz за разширение на спектъра, определен за 

GSM в железопътните мрежи (E-GSM-R). С цел постигане на съответствие с условията за 

използване на радиочестотна лента 26.96-27.41 MHz (СВ 27 MHz), определени в Решение 

(11)03
3
 и Препоръка ERC/REC 70-03

4
 на ЕСС, отпаднаха условията за използване на 

антените от СВ (Citizen Band) радиосъоръженията.  

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 изменението и допълнението на Техническите изисквания за работа на наземни 

мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в българското 

законодателство са въведени следните решения: 

                                                 
2
 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 на Комисията от 11 октомври 2018 година относно хармонизиране 

на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие в честотните ленти 874-

876 MHz и 915-921 MHz. 
3
 Решение (11)03 на ЕСС относно хармонизирано използване на честоти за СВ радиосъоръжения; 

4
 ERC/REC 70-03 относно използването на устройствата с малък обсег на действие. 



 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/637 г. на Комисията от 20 април 2018 г. за 

изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 

900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни 

съобщителни услуги в Общността по отношение на съответните технически условия за 

интернета на нещата; 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2018/661 г. на Комисията от 26 април 2018 г. за 

изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/750 относно хармонизирането на 

радиочестотната лента 1452-1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето 

на електронни съобщителни услуги в Съюза по отношение на разширяването му в 

хармонизираните радиочестотни ленти 1427-1452 MHz и 1492-1517 MHz. 

Съгласно ЗЕС Комисията за регулиране на съобщенията може да издава 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB/Т-DAB+). Въз основа на 

разрешението за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване следва да се 

разпространяват само лицензирани радиопрограми. Към настоящия момент обаче не е 

налице лицензирано съдържание на радиопрограми, които да се разпространяват по 

цифров способ. В тази връзка и предвид липсата на дългосрочна стратегия в областта на 

наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали, КРС съвместно със Съвета за 

електронни медии (СЕМ) е предприела действия за разработването на официален 

документ, отразяващ държавната политика по въпроса. 

През 2018 г. КРС стартира процедура за обществени консултации на проект на 

Позиция относно издаването на разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване (T-

DAB+). Съгласно проекта на Позицията, до приемането на стратегия за развитието на 

наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в Република България и 

създадени условия за излъчване на лицензирано от СЕМ съдържание, комисията счита 

за целесъобразно да преустанови издаването на разрешения, в това число и временни, 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

наземно цифрово радиоразпръскване (T-DAB+). 

През изминалата година комисията измени и допълни Техническите изисквания за 

работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, 

свързани с тях, с което бяха определени условия за използване на радиочестотни ленти 71-

74 GHz и 81-84 GHz от мрежи от вида „точка към точка”. С това бяха напълно 

транспонирани условията на Препоръка на ECC относно разпределението на 

радиочестотния спектър за системи от неподвижна радиослужба, работещи в обхвати 71-

76 GHz и 81-86 GHz. С изменението бяха актуализирани също така и препоръки и 

стандарти за конкретни обхвати с оглед ефективното и ефикасното използване на 

ограничения ресурс – радиочестотен спектър, относими към електронни съобщителни 

мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях. 

През 2018 г. беше направена цялостна оценка на Техническите изисквания за 

осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска 

радиослужба, в резултат на която бяха приети нови Технически изисквания. С оглед 

постигане на по-голяма яснота и прегледност са направени промени на процедурите, 



предмет на Техническите изисквания, както и беше облекчено тяхното прилагане. В 

новите Технически изисквания отпаднаха възрастовите ограничения за допускане до 

изпит за придобиване на радиолюбителски клас 2. Облекчиха се изискванията за 

кандидатстване за радиолюбителски клас 1 като отпадна условието за притежаване на 

разрешително за правоспособност на радиолюбителски клас 2 за период не по-малък от 

6 месеца. Отчитайки досегашната практика бяха добавени критерии за предоставяне на 

опознавателни знаци в зависимост от спецификата на знака, неговото предназначение и 

техническата компетентност на радиолюбителя. С цел хармонизирано ползване на 

радиочестотния спектър от любителска радиослужба, радиочестотните ленти за 

любителските ретранслатори, както и класовете на излъчване бяха приведени в 

съответствие с разпределението на Международния радиолюбителски съюз.  

С оглед улесняване потребителите на честотен ресурс и намаляване броя на 

нормативните актове през изминалата година бяха обединени в един подзаконов акт 

Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, 

свързани с тях, и Техническите изисквания за работа на електронните съобщителни 

мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.  По този начин се 

прецизираха действащите към момента разпоредби, постигна се по-голяма яснота и 

прегледност на процедурите, предмет на акта, и облекчаване на правоприлагането му.  

Във връзка с общественото обсъждане на проект за изменение и допълнение на 

Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, след извършен анализ 

комисията изготви и предостави становище на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията и съгласува проекта на Националния план 

за разпределение на радиочестотния спектър. 

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. 

В рамките на междуведомствената работна група за подготовка на Република 

България за участие в Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) експерти от 

комисията дадоха предложения във връзка с изготвянето на позицията на Република 

България по точките от дневния ред на конференцията. 

 

Подвижна радиослужба 

През 2018 г. КРС издаде две временни разрешения за ползване на индивидуално 

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

 „А1 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. 

В обхват 2.6 GHz бяха издадени три временни разрешения за ползване на 



индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, съответно на: 

- „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х40 MHz за изпробване на 

нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения в 

LTE мрежата на предприятието; 

- „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД с предоставен честотен ресурс 2х20 MHz за 

тестване на нови технически съоръжения за осъществяване на електронни съобщения в 

LTE мрежата на предприятието; 

- „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД с предоставен 

честотен ресурс 2х20 MHz за тестване на нови технически съоръжения за осъществяване 

на електронни съобщения в LTE мрежата на предприятието. 

През 2018 г. КРС издаде на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД временно разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 

3.6 GHz. С временното разрешение бе предоставен честотен ресурс от 100 MHz за 

изпробване на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни 

съобщения чрез 5G технология. 

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, 182 радиочестотни канала (120 

симплексни и 31 дуплексни) бяха предоставени на предприятия, от които 66 радиочестоти 

за изграждане на 56 нови радиомрежи за осъществяване на електронни съобщения за 

собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба. Общият 

брой на изградените мрежи достигна 1912. 

На фигура 33 графично е представен броят базови станции, работещи по различни 

технологии. Видно от графиката, с най-голям темп се увеличава броят на базовите 

станции, работещи по технология LTE. Все повече потребители използват възможностите 

на LTE мрежите, предоставящи широколентови услуги с високи скорости за пренос на 

данни. За да бъде удовлетворено нарастващото потребление, предприятията развиват 

мрежите си и увеличават броя на базовите станции, работещи по технология LTE. Тази 

тенденция се наблюдава и в световен мащаб. По данни
5
 на GSM Association (GSMA) през 

2018 г. 4G технологията изпреварва 2G, като се очаква скоро да стане водеща мобилна 

технология. 
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Неподвижна радиослужба 

През 2018 г. бяха направени 55 изменения и допълнения на разрешения за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от вида „точка към точка”, 

касаещи техническите данни на общо 4362 еднопосочни радиорелейни участъка (РРУ). С 

тях бе предоставен радиочестотен спектър за нови 1028 участъка, с което общият им брой 

достигна 17509 при 17319 за 2017 г. (838 участъка са заличени през 2018 г.). Продължи 

тенденцията за изграждане на високотехнологични цифрови системи с използване на 

технологии XPIC/CCDP, като броят на РРУ, използващи тези системи, достигна 9384 към 

края на 2018 г. (8,9% увеличение спрямо 2017 г. – 8618 бр.).  

Отново бе отчетено нарастване при ползването на високочестотните обхвати 

спрямо общия брой РРУ. В обхвата 18 GHz техният брой е 5636 (5520 през 2017 г.), което 

запазва 32-процентния дял от общия брой РРУ към края на 2018 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 6112 бр. Процентното съотношение на петте обхвата е около 35% от 

общия брой РРУ. През 2018 г. продължи ползването на сдвоените радиочестотни обхвати 

74-76 GHz и 84-86 GHz за висококапацитетни РРУ, като броят им достигна 178 в края на 

годината. 

На фигура 34 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 

2018 г. 
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На фигура 35 са показани действащите РРУ по години, съпоставени с частта от тях, 

ползващи технологии XPIC/CCDP. 
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Във връзка с бързото развитие на електронните съобщителни мрежи от 4-то 

поколение, както и предстоящото въвеждане на такива от 5-то поколение, и определяне 

на условията за ползване на радиочестотни ленти 71-76 и 81-86 GHz мрежи от вида 

„точка към точка” 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 2018 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).  

Бяха подготвени и внесени за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения 

правилник на Министерски съвет и на неговата администрация документи за 

сключване на международни споразумения с администрациите на Република Армения, 

Република Гърция и Република Кипър относно включване на територии в зоните на 

обслужване на спътниковите мрежи, работещи в плановите радиочестотни ленти, 

регулирани от Приложение 30Б на Радиорегламента (РР) на Международния съюз по 

далекосъобщения (ITU). В резултат КРС сключи международни споразумения с 

администрациите на Република Армения – за взаимно включване на територии в зоните 

на обслужване на спътниковите мрежи на двете държави, работещи в плановите 

радиочестотни ленти, регулирани от Приложение 30Б на РР на ITU, и Република Кипър 

– за включване територията на Република България в зоната на обслужване на 

кипърската спътникова мрежа, работеща в плановите радиочестотни ленти, регулирани 

от Приложение 30Б на РР на ITU. 

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 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 2018 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 комисията подаде заявки за международно 

координиране на спътникова система BUL-QV-1.9E за позиция на геостационарната 

орбита 1.9 Е в обхватите 40/50 GHz и на нано-сателитът ENDURO SAT ONE на 

негеостационарна орбита в определения за любителска-спътникова радиослужба 

обхват, които бяха публикувани в BRIFIC. 



През 2018 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 2018 г., във връзка с искане на СЕМ за предоставяне на свободен честотен 

ресурс за 13 населени места и един регион относно открити процедури за провеждане 

на конкурс, бе предоставена информация за 3 честотни назначения в УКВ обхвата за 

градовете Созопол, Бобошево и Свиленград, включително техническите параметри, 

допустимите мощности, точките на излъчване, както и друга техническа информация.  

Разгледани и анализирани бяха 96 технически характеристики на електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали в УКВ 

обхвата (честотна лента 87.5-108.0 МHz), като 36 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 

60 - 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 2018 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+). 

Комисията прекрати временното разрешение, преди крайния му срок на действие, тъй 

като предприятието не използва предоставения му индивидуално определен ограничен 

ресурс по предназначението и начина, определени във временното разрешение.  

В КРС през изминалата година са постъпили 3 заявления за издаване на 

временни разрешения 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. В тази връзка бяха разгледани и анализирани 5 технически характеристики на 

електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на 

радиосигнали. 

Предвид липсата на лицензирано съдържание за радиопрограми, които се 

разпространяват по цифров способ, въпреки наличието на свободен честотен ресурс 

комисията не можа да удовлетвори постъпилите искания за издаване на разрешения за 

наземно цифрово радиоразпръскване по технология Т-DAB+. 

 

Национална и международна координация 



През 2018 г. в Консултативния съвет за национално координиране и съгласуване 

към КРС са координирани и съгласувани 2501 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. 

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.), а за 1 

радиочестотно назначение беше отказано съгласуване поради вероятни смущения с 

български радиостанции. 

През изминалата година бяха обработени и анализирани всички публикации в 

двуседмичните циркуляри BRIFIC за наземните радиослужби. В резултат бяха 

координирани: 

- 47 радиочестотни назначения на чужди администрации със съответните им 

технически параметри, съгласно Регионалното споразумение Женева – 1984 г., а за 1 

радиочестотно назначение беше отказано съгласуване поради вероятни смущения с 

български радиостанции; 

- 193 радиочестотни зони и 259 радиочестотни назначения за изменение на 

цифровия план GE06D и 154 радиочестотни назначения на други служби за изменение 

на списъка GE06L със съответните технически параметри, 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.). 

До Бюрото по радиокомуникации бяха изпратени искания за добавяне на: 

 - 3 радиочестотни назначения на български УКВ радиостанции в План Женева – 

1984 г., а 1 радиочестотно назначение беше вписано в Part B на план Женева-1984 г.;  

- 14 DVB-T и 72 T-DAB радиочестотни зони в План GE06D 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 план 

GE06D бяха вписани 14 DVB-T и 32 T-DAB радиочестотни зони.  

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

координирани 207 (86 за сезон А и 121 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 – 12 възражения за 20 

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 – 11 възражения за 29 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 – 9 възражения за 17 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 – 6 възражения за 6 спътникови системи; 

 искане за включване в координацията при превишаване на шумовата температура 

от извънпланова спътникова система към спътникова система, работеща в честотния 

обхват 21.4-22 GHz, съгласно чл. 9.52 от Радиорегламента – 2 възражения за 2 спътникови 

системи. 

 

Възражения, подадени чрез специализирани програмни продукти на 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 126 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 2 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 16 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 21 спътникови системи; 

 координация на спътникова мрежа на извънпланова позиция от радиослужба 

радиоразпръскване – спътниково и извънпланова спътникова мрежа, съгласно чл. 4 на 

Приложение 30 от Радиорегламента – направено е едно възражение срещу 1 спътникова 

система; 



 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 63 

български и 42 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 27 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 2018 година бяха поставени на обществено обсъждане проекти за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и 

процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на 

номера, адреси и имена и на функционални спецификации (ФС) за преносимост на 

географски, мобилни и негеографски номера
6
. 

Проекта за изменение на Наредба № 1 предвижда нормативно регламентиране на:  

 възможност за използване на географските номера за предоставяне на 

номадски телефонни услуги;  

 възможност за предоставяне на номерационни ресурси на платформи за 

виртуални мобилни оператори (MVNE) 

 правила за таксуване на разговорите с номера след националния код за 

направление „700”. 

Проектите за изменение на ФС за преносимост имат за цел да бъде регламентирана 

възможност за преносимост на номера към доставчици, ползващи вторично предоставени 

номера. 

Към края на 2018 г. общият брой предприятия, които имат издадени разрешения за 

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

обществени електронни съобщения е 26.  

                                                 
6
 Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на 

фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски национален код за 

направление; Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими 

номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга;  Функционални спецификации 

за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ 

съответната услуга. 



През 2018 г. на предприятията са предоставени: 

 7000 географски номера; 

 1200 номера след код за достъп до услугата „Персонален номер” („700”); 

 100 номера след код за достъп до услуги с безплатен достъп („800“); 

 2 международни кода на точки за сигнализация (ISPC); 

 2 национални кода на точки за сигнализация (NSPC). 

Поради оптимизация на мрежите и услугите на алтернативните предприятия или 

прекратяване на дейността им през 2018 г. са освободени, както следва:  

 11700 географски номера; 

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

 3 национални кода на точки за сигнализация (NSPC); 

 2 международни кода на точки за сигнализация (ISPC). 

През годината са издадени разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – номера, на две нови предприятия – "ДУАЛИТИ 

КОМЮНИКЕЙШЪНС" ООД и "СОФ ТЕЛЕКОМ" ЕООД. "ВЕСТИТЕЛ БГ" АД и 

"РУТЕЛКОМ" ООД са поискали да бъдат прекратени издадените им разрешения за 

ползване номерационен ресурс. 

Разпределението на предоставените на предприятията географски и негеографски 

номера към края на 2018 г. са показани на следващите фигури. 
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Източник: КРС 

Фиг. 37 

През 2018 г. се потвърждава тенденцията за намаляване на броя на предоставените 

на предприятията географски номера, което е резултат от намаления интерес на крайните 

потребители към фиксираните телефонни услуги. 
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Фиг.38 

 

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

комуникация Машина-Машина (М2М) е предоставен на три предприятия – „А1 България” 

ЕАД, БТК и „Теленор България” ЕАД. Данни за предоставените на крайни потребители 

номера по години са представени на фигурата по-долу. 
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Фиг. 39 

 

През 2018 г. се отчита незначително увеличаване на предоставените на крайни 

потребители номера от обхвата „430”. По-голям е броят на използваните номера за М2М 

услуги от обхватите за достъп до мобилни мрежи. 

 

Преносимост на номерата 

През 2018 г. се увеличава броят на крайните потребители, възползвали се от 

правото си да запазят ползвания номер при промяна на предприятието, предоставящо 

съответната услуга. Запазва се и тенденцията броят на пренесените номера в мобилни 

мрежи да е по-голям от тези във фиксирани.  



Източник: КРС 

Фиг. 40 

По отношение на негеографските номера се забелязва спад на пренесените номера – 

през 2018 г. са пренесени 67 номера спрямо 115 през 2017 г. 

 

1.2. Регулиране и мониторинг на пазарите на електронни съобщения 

Анализът на конкурентната среда на пазарите на електронни съобщителни мрежи и 

услуги и предприемането на регулаторни мерки с цел осигуряването й, са сред основните 

задачи в работата на КРС. Дейността на комисията през 2018 г. във връзка с изпълнението 

на тези задачи бе насочена в следните направления: 

Регулиране на пазарите на електронни съобщения 

През 2018 г., в изпълнение на приоритетите на КРС, беше стартирана работата по 

изготвяне на трети преглед на анализ и оценка на пазара на едро на предоставяне на 

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

На 17.12.2018 г., с Решение № 542 от 13.12.2018 г. на КРС, проектът бе публикуван на 

интернет-страницата на КРС за обществено обсъждане, като на заинтересованите страни 

беше предоставен срок до 31.01.2019 г. за изразяване на становища. Проектът на решение 

беше изпратен за становище и на Комисия за защита на конкуренцията. 

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 

                                                 
7
 https://crc.bg/files/smp-metodika-2018_10.01.2019g.pdf (издадена от председателя на Комисията за регулиране 

на съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г.). 
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информация от предприятията, осъществяващи електронни съобщения, чрез наблюдението 

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

въпросници. През 2018 г. продължи работата, стартирана през предходната година, по 

изпълнение на приоритета на КРС за автоматизиране на дейностите, свързани с 

регулярното събиране и обработка на информацията. С Решение № 89/01.03.2018 г. на КРС 

беше стартирана процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за 

on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, 

предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на оператори 

на пощенски услуги“, а с Решение № 269/19.07.2018 г. за изпълнител на обществената 

поръчка КРС определи „Бул Ес Ай“ ООД. През 2018 г. бяха стартирани, изпълнени и 

приети от КРС дейностите от Етап І на поръчката, обхващащи анализ на работните 

процеси по събиране и обработка на информацията в КРС, дефиниране на потребителите 

на системата и техните роли, анализ и проектиране на системата, анализ на различните 

видове вход в системата и интерфейси с външни системи, анализ на съществуващите 

данни, дефиниране на модел на данните и принципи за миграция, дефиниране на 

архитектура. Съгласно сключения договор се очаква изпълнението на поръчката да 

приключи през 2019 г. 

Събиране на информация и проследяване на изпълнението на задълженията, 

произтичащи от Регламента за международния роуминг 

През първата половина на 2018 г. ЕК започна подготовка за преглед на пазара на 

роуминг на едро, който ще бъде завършен до края на 2019 г. В съответствие с резултатите 

от прегледа на роуминг пазара на едро ЕК ще направи, ако е уместно, законодателно 

предложение за изменение на максималните цени на едро на регулираните роуминг 

услуги. За осъществяването на прегледа ЕК изиска и КРС предостави детайлна 

информация, включително такава от предприятията, която да подпомогне ЕК при 

изготвянето на оценка на разходите за предоставянето на роуминг услуги на едро. 

През 2018 г. КРС продължи да упражнява контрол за прилагането на изискванията 

на Регламент (ЕС) № 531/2012
8
 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286

9
 по отношение 

на прилагането на „роуминг както у дома“
10

 (RLAH) и на политиката за справедливо 

ползване
11

 (FUP), въведена от предприятията, като: 

 извърши проверки за коректността на прилаганите от предприятията тарифи 

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

изпълнение. Общият брой на проверките за роуминг през 2018 г. е 526; 

                                                 
8
 Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. 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 г. 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

 Roam like at home, RLAH; 
11

 Fair use policy, FUP. 



  осъществяваше постоянен мониторинг на офертите на предприятията и на 

изискванията за предоставяне на прозрачна информация на потребителите чрез всички 

комуникационни канали; 

  събра и обобщи данни за прозрачността и сравнимостта на офертите за 

роуминг услуги на дребно, предлагани от предприятията; 

 с Решение № 310/02.08.2018 г. КРС задължи „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да 

измени Общите условия за взаимоотношенията между „А1 БЪЛГАРИЯ“ EАД и абонатите 

и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД по 

стандарти GSM, UMTS и LTЕ, с оглед изпълнение на изискванията на роуминг 

регулацията; 

 даде на българските доставчици на роуминг услуги указания за 

повишаването на информираността на потребителите относно разликата между 

международни и роуминг услуги. 

През 2018 г. КРС прие и публикува на интернет страницата си становища по 

следните въпроси, свързани с роуминга: 

- относно съдържанието на съобщения, изпращани до роуминг клиентите, ползващи 

отворени пакети за данни, при влизането им в държави-членки на Европейското 

икономическо пространство
12

; 

- относно приложението на чл. 5, пар. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 

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
13

. 

При упражняването на контрола се установи, че предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни услуги чрез мобилни мрежи: 

 прилагат правилата на роуминг регулацията по отношение на новите си 

тарифи, като спазват изискванията за RLAH и FUP за абонаментните и предплатени 

планове с включен роуминг; 

 изпълняват изискванията за прозрачност и за предотвратяване на „шок“ от 

високи сметки, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 531/2012; 

 прилагат цени в съответствие с определените в Регламент (ЕС) № 531/2012 

ценови тавани за регулираните роуминг услуги на едро. 

 

1.3. Развитие и техническа поддръжка на Националната система за мониторинг на 

радиочестотния спектър 

През 2018 г. е осъществено разширяване на функционалните възможности на 

специализирания приложен софтуeр за радиомониторинг, използван в стационарните и 

мобилни станции за радиомониторинг от Националната система за мониторинг на 

радиочестотния спектър за граждански нужди (НСМ). В резултат са създадени осем нови 

работни места за обработка на измервателни резултати и разширени функционалните 

възможности на мобилните станции за радиомониторинг с нови опции, с което се 

разшириха и функционалните възможности на НСМ като цяло, а оттам и ефективността 

                                                 
12

 https://crc.bg/files/_bg/Stanovishte_case_MTEL_2018.pdf 
13
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при осъществяване на мониторинг на радиочестотния спектър (РЧС). 

Беше стартирано хардуерното обновление на мобилни станции за радиомониторинг 

от НСМ със закупуване на съвременен широколентов мониторингов приемник, интегриран 

в една от мобилните станции.  

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 2018 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 2018 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 в обхват от 10 kHz/20 MHz до                    

3000 MHz; 

 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 система 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 GHz 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. 

 6 измерители на цифрови кабелни телевизионни системи.  

 

1.4. Международна дейност на КРС през 2018 г. 

Изминалата 2018 г. беше важна година на европейско и международно ниво за 

българския регулатор. На европейско ниво се прие новата регулаторна рамка, която ще 

повлияе пряко българския пазар на електронни съобщения, както и дейността на КРС. На 

световно ниво Конференцията на пълномощните представители на ITU определи 

стратегическите насоки за развитие през следващите четири години.  

Важна част от дейността на регулатора през 2018 г. беше представителството на 

КРС в рамките на специализираните организации на международно и европейско ниво, 



допринасяйки за прилагане на добрите международни практики, обмяна на опит и 

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

мрежи и услуги.  

През 2018 г. КРС отбеляза своята годишнина – 20 години от създаването на 

независимия регулатор, чрез международна конференция в София на тема „Комуникации, 

резултати, свързаност“. Конференцията се проведе в три сесии – „5G за хората и нещата“, 

„Промени в регулирането на достъпа въз основа на оценка за наличие на значително 

пазарно въздействие и симетрично регулиране“ и „Трудният баланс: Защитата на 

потребителите в динамичната среда на иновации и конвергенция на мрежи и услуги”. Сред 

участниците-панелисти се включиха високопоставени представители - г-жа Мария 

Габриел – комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, Европейска 

комисия, г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, г-н Йоханес Гунгл, председател на BEREC за 2018 г., представители на ITU 

за Европа, Президентът на ПанЕвропа България, председатели на националните 

регулаторни органи (НРО), представители на операторите в България. 

По време на конференцията беше подписан Меморандум за разбирателство в 

областта на електронните съобщения между КРС и австрийския национален регулаторен 

орган RTR. На подписването на Меморандума присъства и представител на посолството на 

Република Австрия в България. Чрез Меморандума бе установен механизъм за обмен на 

идеи, информация и опит по въпроси от общ интерес в областта на регулирането на 

електронните съобщения с цел по-ефективно изпълнение на правомощията на двата НРО и 

насърчаване на развитието на съвременни комуникации, както в съответните две страни, 

така и в ЕС. Инициативата е продължение на политиката на КРС за развитие и 

задълбочаване на взаимодействието с националните регулатори от страните членки на ЕС. 

Участие в работата на европейски структури 

През 2018 г. КРС продължи да си сътрудничи пряко със структурите на ЕК, 

Постоянното представителство на Република България в Брюксел, с цел защита на 

интересите на България чрез последователна и съгласувана национална позиция по 

отношение на законодателството на ЕС. В контекста на промяната на регулаторната рамка 

на ЕС, КРС участва съвместно с МТИТС координирано чрез Постоянното 

представителство в разработването на позициите на България, представени по време на 

процеса на приемане на новите правила на общността.  

КРС взе участие във всички дейности на BEREC на експертно ниво през 2018 г., 

като допринесе за развитието на добрите регулаторни практики. Експертите на КРС 

участваха в работните срещи по регулаторни въпроси, в събирането на данни, анализа и 

изготвянето на доклади на BEREC.  

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 март в Братислава, Словашка Република, юни в Сопот, Полша, октомври в 

Порторож, Словения, и декември в Прага, Чехия.  

През септември КРС взе участие и във Форума на заинтересованите страни на 

BEREC. 



На експертно ниво КРС участва в четирите срещи на CN на BEREC, а именно – 

през февруари в Бон, Германия, май в Рига, Латвия, септември в Дъблин, Ирландия и 

ноември в Мондорф-ле-Бен, Люксембург. 

През 2018 г. в Брюксел продължи и обучението на BEREC за периода 2017-2018 г. 

по регулаторната рамка за електронни съобщения, в което бяха включени експерти на 

КРС, като през февруари, март и април се проведоха съответно втората, третата и 

четвъртата сесия.   

На ниво ЕС през юни 2018 г. КРС взе участие в работната среща на тема 

„Амбицията на Европа за 5G: хармонизиране на възможностите на 5G в страните членки 

на ЕС”. Срещата бе организирана по инициатива на Полша с подкрепата на България, 

Италия и Литва и в нея участваха представители на Европейската комисия, Европейския 

парламент, ITU, национални регулатори, министерства, производители, Асоциация на 

операторите на мобилни мрежи (GSMA) и др. 

Комисията участва в семинар, посветен на проекта на Насоки на ЕК за извършване 

на пазарни анализи и определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара 

(SMP Насоки) и придружаващия ги документ (Разяснителна бележка), организиран от 

консултантска компания WIK, проведен през март 2018 г. 

КРС бе представена на експертно ниво в работни срещи на Агенцията на 

Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) във връзка с чл. 243 на 

ЗЕС, въвеждащ чл. 13а на Рамковата директива – през юни и ноември 2018 г. 

 

Комуникация с Европейската комисия (ЕК) 

През ноември 2018 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 2018 г. 

Международен съюз по далекосъобщения (ITU) 

Председателят на КРС взе участие като специален гост от името на Република 

България в рамките на Сегмента на високо равнище на Форума на Световната среща на 

върха по въпросите на информационното общество (WSIS Forum), който се проведе в 

периода 19-23 март 2018 г. в Женева, Швейцария. 

КРС взе участие в годишната сесия на Съвета на ITU за 2018 г., която се проведе от 

17 до 27 април 2018 г. в Женева. 

В периода 05-12 юни 2018 г. в Женева се проведе заседание на работен екип 1С 

„Мониторинг на радиочестотния спектър“ към Проучвателна група 1 на Сектора по 

радиосъобщения на ITU (ITU-R), в което взе участие представител на комисията. 

КРС бе представена на експертно ниво в Регионалния форум по развитие за Европа 

на ITU, който се проведе на 11 юни 2018 г. в Прага, Чешка република. 

В Световния симпозиум на регулаторите (GSR-18) на ITU, който се проведе от 09 

до 12 юли 2018 г. в Женева взеха участие представители на комисията. 



КРС имаше свои представители и на 16-то издание на Международната 

конференция „Регулаторна дейност в сектора на електронните съобщения”, проведена на 

01 и 02 октомври 2018 г. в Будва, Черна гора. 

В периода 28 октомври – 16 ноември 2018 г. в Дубай, Обединени Арабски емирства, 

се проведе 20-та Конференция на пълномощните представители на ITU. В състава на 

българската делегация бяха включени представители на КРС, наред с МТИТС и МВнР. 

Експерти на КРС участваха в Световния семинар по радиосъобщения на ITU, който 

се проведе в периода 03-07 декември 2018 г. в Женева. 

Комисията участва в 16-ия Световен симпозиум за индикаторите в 

далекосъобщенията и информационните и комуникационни технологии, който се проведе 

в периода 10-12 декември 2018 г. в Женева. 

Всемирен пощенски съюз (UPU) 

В двете сесии през 2018 г. на Административния съвет (АС) на Всемирния 

пощенски съюз (UPU), проведени в гр. Берн, Швейцария взеха участие представители на 

КРС, в рамките на националната делегация на Република България. 

Мрежа на регулаторите в областта на далекосъобщенията от държавите-членки на 

Международната организация на франкофонията (FRATEL) 

КРС взе участие в 16-та Годишна среща на националните регулаторни органи в 

областта на далекосъобщенията от държавите-членки на FRATEL, която се проведе в 

периода 22-23 ноември 2018 г. в Париж, Франция.  

Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) 

КРС взе участие в 71-та Генерална асамблея на Европейския институт по стандарти 

в далекосъобщенията (ETSI), която се проведе в периода 17-18 април 2018 г. в София 

Антиполис, Франция.  

Европейска конференция на пощенските и далекосъобщителните организации 

(СЕРТ)  

КРС участва активно в дейността на работните комитети към СЕРТ: 

- Заседания на Комитета по въпросите на ITU (Com-ITU) към CEPT, 26-

29.03.2018 г., Копенхаген, Дания, 12-15.06.2018 г., Прага, Чешка република, 18-21.09.2018 

г., Бон, Германия. Основната задача в дейността на Com-ITU през периода беше 

подготовката за участието на администрациите-членки на СЕРТ в Конференцията на 

пълномощните представители на ITU (PP-18), която се проведе в Дубай, ОАЕ, в периода 

29 октомври – 16 ноември 2018 г.; 

- Заседания на проектен екип „Техническо регулиране, взаимно свързване и 

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

работната група „Номера и мрежи” към CEPT/ECC, 11-12.04.2018 г., Биел/Биен, 

Швейцария и 04-05.09.2018 г., Вилнюс, Литва; 

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

ЕСС - CEPT/ECC/WG NaN, 29-31.05.2018 г., Рейкявик, Исландия, 27-29.11.2018 г., София, 

България; 



- Заседания на Комитета по електронни съобщения (Electronic Communications 

Committee – ECC), 03-06.07.2018 г., Рим, Италия и 23-26 октомври 2018 г., Бордо, 

Франция; 

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

CEPT/ECC/WG FM, 14-18.05.2018 г., Прателн, Швейцария; 

- Пленарно заседание на Европейския комитет за пощенско регулиране 

(European Committee for Postal Regulation-CERP), 18-19.06.2018 г., Копенхаген, Дания; 

 

Двустранно и регионално сътрудничество и други значими международни прояви 

КРС продължи и през 2018 г. практиката за развитие и задълбочаване на 

двустранното сътрудничество. Председателят на КРС проведе работно посещение в 

Агенцията за електронни съобщения (Agency for Electronic Communications – AEC) в 

Република Северна Македония през месец февруари. Членове на КРС взеха участие в 

Годишната международна регулаторна конференция на македонския регулатор AEC, която 

се проведе в периода 14-16 май 2018 г. в гр. Охрид. Представители на КРС участваха и в 

международната конференция, „Развиващи се регулаторни рамки за цифрово бъдеще”, 

която се проведе в рамките на 25-ия Фестивал на постиженията в областта на 

информационните и комуникационни технологии  – INFOFEST 2018 през октомври в 

Будва, Черна гора.  

Активната международна дейност на КРС през 2018 г. допринесе за повишаване на 

международния авторитет на българския национален регулатор, засилване на 

административния капацитет и създаване на нови контакти. В резултат на участията на 

високо и експертно ниво КРС успя да даде своя принос в дискусиите по редица важни 

проблеми, както и да участва пряко в процеса на вземане на решения. Въз основа на 

участията са отчетени добри практики и идеи, с цел прилагането и адаптирането им към 

дейността на КРС.  

КРС участва пряко в изготвянето на доклади, като например оценката на 

Регламента за неутралност на мрежата и доклад с резултати от общественото обсъждане на 

оценката на прилагането на Регламента за неутралност на мрежата и Насоките на BEREC 

за неутралност на мрежата, Доклад относно актуализиране на общите позиции относно 

пазари 3а, 3б и 4, Анализ на оценките за техническа и икономическа възпроизводимост в 

контекста на симетричния достъп, Насоки на BEREC относно местоположение на крайната 

точка на мрежата, Мониторинг на мобилното покритие, Обща позиция на BEREC относно 

мониторинга на покритието на мобилните мрежи, Обща позиция за споделянето на 

мобилна инфраструктура. 

 

1.5. Административен капацитет на КРС 

Укрепването на капацитета на КРС гарантира създаването на професионална, 

отговорна и ориентирана към гражданите администрация с висок обществен престиж. 

През 2018 г. КРС изпълнява своите функции при следното разпределение на заетите 

служители: 



 

 Звено за вътрешен одит       1 

 Длъжности на пряко подчинение       2 

 Дирекция „Международно сътрудничество и комуникации”  10 

 Дирекция „Правна”          23 

 Главна дирекция „Контрол на съобщенията”     64 

 Дирекция „Управление на радиочестотния спектър”     29 

 Дирекция „Техническо регулиране”       11 

 Дирекция „Пазарно регулиране”        23 

 Дирекция „Финансови и административни дейности”      36 
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Общата численост на персонала на КРС е 255 щатни бройки.  

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

включително. От общата численост на работещите в КРС 194 са с висше образование, като 

степен магистър притежават 172 (фиг. 42). 
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Разпределението на служителите по притежаваното от тях образование е в следните 

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

(фиг. 43). 
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Хуманитарни 

науки 

9% 

Стопански 

науки 

19% 

Правни науки 

11% 

Технически 

науки 

56% 

Други 

5% 

Образование на служителите по области 



Привличането на служители в администрацията на КРС е съобразно разпоредбите 

на Закона за държавния служител (ЗДСл), Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители и Вътрешни правила. 

През 2018 г. съгласно нормативните изисквания са организирани и проведени 23 

конкурсни процедури в КРС, от които до края на годината са назначени 17 нови 

служители, а приетите от други администрации при условията на чл. 81а от ЗДСл са трима. 

Напусналите за същият периода са 12. 

Към настоящия момент възнагражденията се определят съгласно Наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация, в която е разписан и реда за 

увеличаването им – в зависимост от получените годишни оценки по Наредбата за 

условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.  

Продължи изпълнението на създадената през 2017 г. и актуализирана през 2018 г. 

Програма за мотивация и повишаване ангажираността на служителите в КРС. 

В нея бяха планирани средства, както за провеждане на екипни обучения, така и за 

специализирани обучения.  

За поддържане на актуални знания и получаване на нови, КРС участва и в проект на 

Института по публична администрация на тема “Работим за хората” – укрепване на 

капацитета на институциите за посрещане предизвикателствата на съвременните публични 

политики” по Оперативна програма „Добро управление“, като бяха обучени 191 

служители. Освен в посочения проект, е взето участие и в обучения от външни 

специализирани организации.   

Курсовете и семинарите, както и броя участници в тях през 2018 г. са, както следва: 

 Публичните власти в електронна среда 7 

 Комуникативни умения 43 

 Лична ефективност. Емоционална интелигентност 48 

 Прилагане на комплексно административно 

обслужване 5 

 Оценка на въздействието 4 

 Практически проблеми на административните 

нарушения и наказания (за неюристи) 23 

 Срочността в работата на администрацията  4 

 Прилагане на Закона за обществените поръчки 21 

 Оперативна съвместимост и информационна 

сигурност 3 
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С цел повишаване ефективността и ефикасността на обученията периодично се 

прави анализ на ефекта им, чрез изследване на удовлетворението от обучението, степента 

на наученото след обучението, както и промяна в професионалното поведение. 

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е част от процеса за 

подобряване на условията на труд. В тази връзка периодично се извършва оценка на риска 

на работните места, прегледи на служителите за превенция и профилактика. 

Приоритетното подреждане на целите на политиката по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд се основава на преценката за баланса между изискванията на 

нормативните актове, големината на риска и наличните ресурсите. 

 

2. Други по-важни дейности 

2.1. Стандартизация 

В съответствие с чл. 30, т. 22 от ЗЕС, КРС изпълнява функциите на Национална 

организация по стандартизация (НСО) пред Европейския институт за стандарти в 

далекосъобщенията (ETSI) и 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. 

 Тясно специализирани обучения 59 

 Специализирани семинари 225 



През 2018 г. КРС участва в процедурите на ETSI, както следва: 

 

Таблица 18 

 

Проектите на стандартите и стандартизационните документи на ETSI по различните 

процедури се публикуват на интернет страницата на КРС, осигурявайки възможност за 

всички заинтересовани страни в Република България в срок да предоставят становища и 

коментари. 

Преводите на заглавията на проекти на хармонизирани ETSI EN стандарти текущо 

са подготвяни и съгласувани в срок по кореспондентски път в ТК на БИС. През 

изминалата година в Официалния бюлетин на БИС са отразени въведените с признаване 

като български 59 ETSI EN стандарта и 1 ETSI/TS стандартизационен документ. 

КРС уведомява по електронен път ETSI за публикуваните от БИС национални 

BDS EN стандарти, въвеждащи съответните ETSI EN стандарти. 

 

2.2. Изпълнение на задължения във връзка с Глава Петнадесета на ЗЕС 

През 2018 г. в КРС е постъпило едно уведомление за възникнал инцидент, 

отговарящ на условията за докладване в съответствие с критериите, заложени от 

комисията в „Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни 

съобщения”. В тази връзка и в изпълнение на задължението си по чл. 243б, ал. 5 от ЗЕС 

КРС изготви и изпрати до ЕК и ENISA годишния доклад за полученото уведомление.  

През 2018 г., ENISA изготви Насоки за оценка на предприетите мерки за сигурност 

в контекста на чл. 3 ал. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120. При изготвянето им беше 

направено допитване, в което участваха и български предприятия.  

 

2.3. Електронни удостоверителни услуги 

Процедура  

Брой на 

обработените 

документи 

Брой на 

процедурите 

Vote (TAP) – Гласуване (двустепенна 

процедура) 
7 5 

ENAP – Едностепенна процедура 58 36 

MV – Членско гласуване 20 9 

Withdrawal – Отмяна – – 

PUB – Всички публикувани документи 2717  



В изпълнение на правомощията си по Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги през 2018 г. КРС предостави квалифициран статут 

на доставчиците на удостоверителни услуги „Инфонотари“ ЕАД и „СЕП България“ АД и 

на предоставяните от тях удостоверителни услуги. Комисията предостави квалифициран 

статут на услугата по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни 

подписи/печати, предоставяна от „Евротръст Технолъджис“ АД. КРС поддържа актуален 

националния доверителен списък, който съдържа информация за квалифицираните 

доставчици на удостоверителни услуги и за услугите предоставяни от тях. 

През изминалата година се наблюдава увеличение на предоставяните 

удостоверителни услуги спрямо 2017 г. – общият брой на издадените квалифицирани 

удостоверения за електронен подпис е над 246 000, а за електронен печат около 40. 

Издадените квалифицирани електронни времеви печати са над 8 650 000, а 

квалифицираните удостоверения за автентичност на уебсайтове – над 45.  

През август 2018 г. по предложение на КРС Министерският съвет прие Наредба за 

отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни 

услуги. 

 

2.4. Контрол на съобщенията 

През 2018 г. осъщественият от КРС контрол на територията на цялата страна 

относно спазването на изискванията на ЗЕС и подзаконовите нормативни актове в 

областта на електронните съобщения отдели традиционно основно място на защита на 

интересите на крайните потребители при съблюдаване на принципите на 

законоустановеност, равнопоставеност и прозрачност. За осъществяване на контролните 

си функции комисията има изградена териториална структура – централно звено в гр. 

София и пет териториални звена в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и 

Враца. 

 

2.4.1. Мониторинг и контрол на радиочестотния спектър за граждански нужди 

Чрез НСМ, състояща се от стационарни и мобилни станции, се осъществява 

периодичен превантивен контрол на РЧС за граждански нужди. Целта е да се осигурят 

подходящи условия за осъществяване на електронни съобщения на законните ползватели 

на спектъра и да се гарантира определено качество на предоставяните чрез тях услуги на 

крайните потребители. 

С увеличаване броя на потребителите на услуги, предоставяни чрез ползване на 

РЧС, все повече нараства и съществената роля на мониторинга и контрола на РЧС по 

отношение на ефективното му управление чрез осигуряване на актуални данни за неговата 

реална заетост. 

За осигуряване на нормална работа, без наличие на вредни смущения на 

изградените радиомрежи при съществуващата натовареност на спектъра, се изисква 

осъществяване на постоянен мониторинг и контрол с цел своевременно локализиране и 

елиминиране на източници на радиосмущения и идентифициране на незаконни 

радиоизлъчващи средства.  



Основни дейности в областта на мониторинга и контрола на РЧС през 2018 г. са: 

2.4.1.1. Защита на интересите на крайните потребители – създаване на условия за 

нормална работа на законните ползватели на спектъра; гарантиране на определено 

качество на предоставяните услуги на крайните потребители; предотвратяване 

възникването на незаконни излъчвания чрез осъществяване на превантивен и последващ 

контрол. 

Характерно за 2018 г. е засилената роля на превантивния контрол на 

радиочестотния спектър, в резултат на който са дадени около 20 % по-малко предписания 

за констатирани отклонения на техническите параметри в сравнение с 2017 г. По 

електронен път на предприятията са предоставени резултати от провеждания мониторинг 

за 13581 извършени измервания на основни технически параметри на радиопредавателни 

станции. В резултат на осъществявания превантивен контрол продължи тенденцията на 

поддържане в норми на параметрите на излъчваните радиосигнали и намаляване на 

генерираните странични и интермодулационни излъчвания, включително и в обхвата на 

въздушна радиослужба.  

2.4.1.2. Контрол относно спазване правилата при използването на радиочестотите и 

радиочестотните ленти за граждански нужди 

Осъществяван е ежедневен планов мониторинг чрез стационарните (обслужваеми и 

необслужваеми) станции за радиомониторинг от НСМ в честотен обхват 20 ÷ 3000 MHz на 

територията на обслужваните зони, а чрез мобилните станции за радиомониторинг – 

периодичен контрол и мониторинг на територията на цялата страна. 

2.4.1.3. Мониторинг и контрол за съответствие на изградените предавателни 

станции за аналогово наземно радиоразпръскване на радиосигнали и наземно цифрово 

телевизионно разпръскване с одобрените технически характеристики 

 по решения на КРС - извършени са измервания на основни технически 

параметри на 32 предавателни станции за оценката на съответствието им с 

одобрените технически характеристики; констатирано е съответствие на 

решенията на КРС на всички предавателни станции.   

 спазване условията на разрешенията на радио и ТВ предавателни станции - 

извършени са 383 проверки и са дадени 76 предписания за констатирани 

отклонения на техническите параметри; при извършените контролни проверки е 

констатирано изпълнение на всички дадени предписания. 

2.4.1.4. Мониторинг за оценка на електромагнитната обстановка 

 УКВ честотните обхвати за радио- и телевизионно разпръскване за оценка 

на електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания 

В пограничните райони на страната ежегодно се провеждат измервания за оценка 

на прониквания на сигнали от съседни страни. Всички данни от измерванията се 

анализират за спазване на защитното отношение между напрегнатостите на ЕМП на 

излъчващите предавателни станции (съгласно Rec. ITU-R BS. 412). През 2018 г. са 

обобщени и анализирани измервания на територията на 46 населени места за оценка на 

електромагнитната обстановка и регистриране на трансграничните прониквания от 



териториите на Турция, Сърбия, Румъния, Украйна, Русия, Република Северна Македония 

и Гърция. Резултатите са обективирани в съставените 446 измерителни протоколи.  

През летните месеци, когато проникването на трансгранични излъчвания по 

Българското Черноморие се засилва в резултат на влияние на околната температура, 

температурата на морската вода и състоянието на морето, се следи особено внимателно 

електромагнитната обстановка и трансграничните прониквания. Проведени са регулярни 

измервания в 10 населени места по Черноморието, като при анализа на резултатите не са 

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

Запази се тенденцията за регистриране на относително по-ниски нива на приеманите 

трансгранични сигнали от турски предавателни станции. 

В помощ на управление на спектъра ежегодно се провеждат и измервания в 

различни населени места от територията на страната за оценка на електромагнитната 

обстановка. През 2018 г. са проведени измервания в 24 населени места и резултатите са 

обективирани в 361 измерителни протоколи. 

 мониторинг на честотни диапазони, предназначени за подвижни PMR 

мрежи - оценка на действителната заетост на РЧС и регистриране на незаконни 

радиоизлъчвания 

Чрез станциите за радиомониторинг (стационарни и мобилни) е проведен 

мониторинг на територията на 37 населени места. Резултатите от проведения мониторинг 

са обобщени в 296 измерителни протокола. 

 оценка на електромагнитната съвместимост на УКВ–ЧМ 

радиопредавателните станции в обхват 87.5÷108.0 MHz и радионавигационното и 

комуникационно оборудване на въздухоплавателните служби, работещо в честотен 

обхват 109÷137 MHz 

Проведени са измервания на 12 радиопредавателни обекта 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). 

2.4.1.5. 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 2018 г. са изследвани 252 случая на радиосмущения (фиг. 45), като за 

резултатите са съставени 275 измерителни протоколи. За бързо локализиране и 

отстраняване на източниците на радиосмущения своевременно са предприемани 

необходимите мерки. Относително висок дял през 2018 г. имат 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 



(битови и мрежови) устройства в радиочестотните диапазони, предназначени за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилни наземни мрежи. 

 Продължават радиосмущенията, 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 радиомрежи. 

Сравнителен анализ на разрешените случаи на радиосмущения във връзка с постъпили 

жалби по видове служби за периода 2015-2018 г. е представен на фиг. 46. 

 

 

         Източник: КРС 

Фиг. 45 

 

 



 

     Източник: КРС 

Фиг. 46 

 

 мониторинг и проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали относно 

осигуреното покритие на наземна цифрова телевизия по стандарт DVB-T: 

 извършени са измервания и проверки по 22 жалби и сигнали от 

жалбоподатели и препратени от други институции (СЕМ, МТИТС и др.);  

 за резултатите от извършените планови измервания и проверки по жалби са 

изготвени  77 измерителни протоколи – анализ на резултатите от проверките във връзка с 

постъпилите жалби относно проблеми с покритието на електронните съобщителни мрежи 

по стандарт DVB-T е представен на фиг. 47. 



 

           Източник: КРС 

Фиг. 47 

 

 покритие на мобилните наземни мрежи 

Във връзка с постъпили 25 жалби за липса на покритие на GSM/UMTS/LTE 

мобилни наземни мрежи през 2018 г. е направен анализ и са изготвени 118 измерителни 

протоколи и 638 становища относно декларираното от предприятията покритие на 

официалните интернет страници на предприятията за населени места, обект на получени в 

комисията жалби. 

За извършени планови измервания на покритието и качеството на GSM/UMTS/LTE 

мобилни мрежи са проведени измервания в 87 населени места, обективирани в 261 

измерителни протоколи. 

Резултатите от осъществения през 2018 г. мониторинг и контрол на РЧС са 

обобщени в 9406 измерителни протоколи, като за осъществения планов мониторинг са 

съставени 9013 измерителни протоколи, анализът на които по видове дейности е 

представен на фиг. 48.  

 



 

Източник: КРС 

Фиг. 48 

 

2.4.2. Инспекционна дейност 

През 2018 г. във връзка с изпълнение на функциите на КРС, свързани с контрола 

при осъществяването на електронни съобщения по реда на ЗЕС, са извършени следните 

основни дейности: 

През 2018 г. са извършени 3322 проверки, свързани с: изпълнение на решения на 

КРС; спазване условията на издадените разрешения; 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.; 

проверки във връзка с постъпили жалби и сигнали, свързани с: проблеми при ползване на 

мобилни услуги в роуминг; спазване на изискванията на глава 14 и глава 15 от ЗЕС; 

спазване на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения; 

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 и 

др.  

Основен дял (около 38 %) от проверките са извършени на трите най-големи 

предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги (фиг. 49). Извършени са 1269 

проверки във връзка с подадени в КРС жалби от крайни потребители, касаещи 

предлаганите от тях услуги, проверки относно осигуреното покритие и качество на 

предоставяните услуги от мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE, както и 



проверки във връзка с постъпили жалби за радиосмущения: „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 557 

проверки, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 449 

проверки и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 263 проверки.  

 

 

Източник: КРС 

Фиг. 49 

Основно място и през 2018 г. 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 – най-много 

инспекторски проверки (с около 46 % повече от 2017 г.) са извършени относно проблеми с 

ползвани мобилни услуги в роуминг - 526 проверки, от които на „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД – 191 (36 %), на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 

– 175 (33 %) проверки и на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 160 (31 %) проверки; за 

констатирани нарушения са съставени 18 бр. акта за установяване на административно 

нарушение (АУАН). 

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

данните на потребителите – констатирано е определено намаление на получените жалби 

относно спазване на изискванията на глава 15 от ЗЕС, като са извършени 227 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 166 проверки; 

557; 17%

449; 13%

263; 8%

2053; 62%

Инспекторски проверки по предприятия, 

2018 г. - бр.; %)

"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД "БТК" АД

"ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД ДРУГИ



 безвъзмездно предоставяне на детайлизирани сметки за ползвани услуги – 

извършени са 61 проверки. 

За констатирани нарушения на глава 15 от ЗЕС през 2018 г. са съставени 14 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 индивидуалните договори и др. – констатирано е увеличение на получените 

жалби по които са извършени 172 проверки (два пъти повече в сравнение с 2017 г.).  

За констатирани нарушения на глава 14 от ЗЕС през 2018 г. са  съставени 10 бр. 

АУАН. 

 оспорване на сметки и начислени неустойки - през 2018 г. е констатирано 

намаление на получените жалби във връзка с оспорване на сметки и начислени неустойки; 

извършени са общо 92 проверки. 

 Проверки относно спазване на Общите изисквания при осъществяване на 

обществени електронни съобщения – извършени са 68 проверки. За констатирани 

нарушения на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни 

съобщения през 2018 година са съставени 19 бр. АУАН. 

 Проверки свързани с разрешаване на проблеми при осъществяване на 

преносимост на номера при промяна на доставчика на телефонна услуга - през 2018 г. са 

извършени 55 проверки по жалби свързани с възпрепятстване на правото на преносимост 

на мобилни и фиксирани номера и са съставени 11 бр. АУАН. 

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

през 2018 г. са осъществени 503 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 23 бр. АУАН. 

 Проверки на предприятия за непредоставяне на информация на КРС - през 

2018 г. са извършени 360 проверки на предприятия, които не са предоставили информация 

или са предоставили непълна или неточна информация и са съставни 164 бр. АУАН. 

 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 411 проверки. 

 През 2018 г. около 33 % или 1080 от извършените проверки 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 на покритието и качеството на DVB-T мрежите и 



мобилните наземни мрежи. За констатирани нарушения при извършените проверки 

определени на база на анализ на риска са съставени 19 бр. АУАН. 

 Обобщени данни за извършената контролна дейност и ангажираната 

административнонаказателна отговорност при констатирани нарушения на ЗЕС и 

подзаконовите нормативни актове през 2018 г. са представени на фиг. 50 и 51. 

 

 

     Източник: КРС 

Фиг. 50 

 

В резултат от извършените проверки за констатираните административни 

нарушения на ЗЕС през 2018 г. са съставени 285 акта за установяване на 

административни нарушения, като и тази година основен дял (36 %) са за 

непредоставяне на информация на КРС.  
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     Източник: КРС 

Фиг. 51 

 

2.5.  Качество на услугата достъп до интернет и мрежова неутралност 

С цел осъществяване на мониторинг на изпълнението на задълженията по 

Регламент (ЕС) 2015/2120 (Регламента) за гарантиране на отворен достъп до интернет и 

прилагани практики за управление на трафика от страна на доставчиците на услуги за 

достъп до интернет, КРС изготви допълнителен формуляр към въпросниците за годишен 

отчет за дейността на предприятията през 2017 г. Въз основа на събраната чрез 

въпросниците информация беше изготвен поредният годишен доклад на КРС (за периода 

30 април 2017 г. – 30 април 2018 г.), който отразява наблюденията, констатациите и 

действията на комисията, свързани с изпълнението на Регламента от доставчиците, 

предоставящи достъп до интернет. Докладът беше изпратен до Европейската комисия 

(ЕК), BEREC и е публикуван на интернет страницата на КРС. 

Бяха анализирани резултатите от проведените с Решение № 620 от 14.12.2017 г. 

обществени консултации във връзка с изготвения проект на позиция, чрез който КРС 

изразява своето разбиране за приложението и начина, по който следва да се изпълняват 

изискванията на чл. 3 и чл. 4 от Регламента. Отчитайки становищата на предприятията, в 

проекта на позиция бяха направени изменения, поради което беше открита втора 

процедура за обществени консултации. Окончателно позицията е приета от КРС през 

април 2019 г. 
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непредоставяне на информация при проверка



През 2018 г. КРС e проверила три случая, свързани с изпълнението на задълженията 

за прозрачност, предвидени в чл. 4, ал. 1, т. б и чл. 4, ал. 1, т. д от Регламента. Във всички 

тези случаи е наложена предвидената минимална имуществена санкция от 500 лв. На 

първа инстанция съдът отмени едно от наказателните постановления и потвърди другите 

две. Всички решения на първоинстанционните съдилища са обжалвани пред касационна 

инстанция, като и трите наказателни постановления бяха окончателно потвърдени. 

КРС прие решение по отношение на оферта с нулева цена на Теленор България, с 

което интернет доставчикът беше задължен да предостави и публикува информация за 

това кои функции и услуги на Facebook и WhatsApp са с нулева цена и условията, които са 

приложими към тази оферта за нулева цена и да информира абонатите. Решението не беше 

обжалвано. 

 

2.6. Защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги 

През 2018 г. в КРС постъпиха 2 935 жалби на потребители, съдържащи оплаквания 

срещу различни предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги. 

В КРС са подадени и 37 запитвания по ЗЕС. 

През 2018 г. се наблюдава спад (приблизително с 30 %) на броя на постъпилите 

жалби спрямо 2017 г.
14

 

Жалбите на потребителите касаят следните оплаквания: 

- кабелни повреди – 3 жалби; 

- кредитен лимит – 30 жалби; 

- качество на телефонната услуга/факс – 1 жалби; 

- покритие на мобилни мрежи – 98 жалби; 

- качество на услугата „достъп до интернет” – 63 жалби; 

- нелоялни търговски практики – 85 жалби; 

- липса на фиксирана телефонна услуга – 16 жалби; 

- оплаквания по чл. 231 от ЗЕС – 41 жалби; 

- оплаквания от тарифирането на мобилни телефонни услуги – 7 жалбa; 

- некомпетентно обслужване – 162 жалби; 

- непредоставяне на детайлизирани сметки – 22 жалби; 

- прекратяване на договор – 168 жалби; 

- оплаквания относно сметки – 444 жалби; 

- прекратяванe на договор (чл. 229а от ЗЕС) – 29 жалби; 

- прекратяване на договор (чл. 228, ал. 3 и ал. 5 от ЗЕС) – 28 жалби; 

- получаване на нежелани търговски съобщения – 66 жалби; 
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 През 2017 г. постъпилите в Комисията жалби са 4 205 броя. 



- преносимост на географски номера – 4 жалби; 

- преносимост на мобилни номера – 20 жалби; 

- договори за продажба от разстояние – 25 жалби; 

- събиране на вземания от колекторски фирми – 59 жалби; 

- роуминг – 122 жалби; 

- пограничен роуминг– 34 жалби; 

- договорни отношения – 257 жалби; 

- сметки за ползване на мобилен интернет – 113 жалби; 

- кодиран телефонен апарат – 3 жалби; 

- качество на телевизионната услуга – 19 жалби; 

- качество на мобилен интернет – 29 жалби; 

- проблеми с предплатени услуги – 25 жалби; 

- оплаквания от електромагнитни излъчвания – 6 жалби; 

- оплаквания по чл. 40 – чл. 41 от Общите изисквания – 1 жалби; 

- оплаквания по чл. 42 – чл. 45 от Общите изисквания – 52 жалби; 

- оплаквания по чл. 46 – чл. 48 от Общите изисквания – 26 жалби; 

- оплаквания по чл. 49 от Общите изисквания – 3 жалби; 

- оплаквания по чл. 49а от Общите изисквания – 4 жалби; 

- телефонни измами – 1 жалби; 

- оплаквания относно изградени електронни съобщителни мрежи – 26 жалби; 

- роуминг сметки – 252 жалби; 

- неяснота на договорни условия – 13 жалби; 

- оплаквания относно услуги с добавена стойност – 23 жалби; 

- непредоставяне на мобилна телефонна услуга – 5 жалби; 

- качество на мобилната телефонна услуга – 5 жалби; 

- непредоставяне на детайлизирана справка – 19 жалби; 

- други оплаквания – 165 жалби; 

- активиране на нежелана услуга – 2 жалби; 

- неустойки – 73 жалби; 

- непоискани услуги – 213 жалби; 

- непредоставяне на договорена услуга – 73 жалби. 

 



Продължава тенденцията значителна част (около 1/3) от постъпилите през годината 

жалби да касаят въпроси, извън контролните и регулаторните правомощия на КРС
15

. В 

тези случаи, регулаторът изисква становищe от съответното предприятие, с цел да бъде 

оказано съдействие и помощ на засегнатия краен потребител.  

По-голямата част от изисканите от комисията становища са били в полза на 

жалбоподателя, което е довело до разрешаване на възникналия спор.  

Редица жалби са препращани по компетентност и до други държавни органи 

(Комисията за защита на потребителите
16

, 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 № 418 от 11.10.2018 г. комисията прие изменения и допълнения на 

Общите изисквания и в частта защита на интересите на крайните потребители. 

Изменение на чл. 42, ал. 2 от Общите изисквания – цели се осигуряването на 

допълнителни възможности за сключване на договори на друг траен носител, различен от 

хартиения. Понятието „траен носител“ е дефинирано в Закона за защита на потребителите. 

Съответните изменения стимулират въвеждането на нови начини за договаряне, 

прилагането на иновативни подходи и използването на нови дигитални средства и 

инструменти, което е в интерес на обществеността. Създаването на такива възможности е в 

полза на потребителите, които ще бъдат значително улеснени при сключването на 

договори.  

Изменение на чл. 43 от Общите изисквания – цели опростяване на договорите за 

електронни съобщителни услуги и облекчаване на процеса по сключването на такива 

договори, както и осигуряването на съответствие с Общия регламент относно защитата на 

данните. С отпадането на ал. 11 на чл. 43 и със създаването на нов чл. 43а се урежда нов 

ред за документиране при упражняването на правото на абонатите да заявят волята си да 

не получават детайлизирани сметки.  

С приемането на новата ал. 3 на чл. 44 от Общите изисквания е въведено 

изключение от изискванията за оформление на мястото за полагане на подпис на абоната 

за сключването на договори в случаите, когато същите се подписват с електронни подписи 

от страните. Съответното изменение цели улесняването на процеса по сключване на 

договори с електронни средства.  

Измененията на чл. 47, чл. 48а и чл. 49, ал. 5 от Общите изисквания целят да 

осигурят допълнителни възможности за комуникация между потребителите и 

предприятията, с оглед развитието на технологиите, при гарантирана защита за 

потребителите. 
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 Прекратяване/изменение на индивидуални договори, оспорване на месечни сметки, оплакване срещу 

предоставяното клиентско обслужване, начисляване на неустойки и др. 
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 Жалби относно нелоялни търговски практики, непоискани услуги и други оплаквания, касаещи Закона за 

защита на потребителите 



 

2.6.2 Изменения и допълнения на функционалните спецификации по чл. 134 от Закона 

за електронните съобщения (Функционалните спецификации) 

С решения №№ 272, 273 и 274 от 19.07.2018 г. комисията откри процедури за 

обществено обсъждане на проекти на решения за изменения и допълнения на 

Функционалните спецификации. В рамките на откритите процедури комисията предложи 

изменения, касаещи защита правата и интересите на абонатите в рамките на процедурата 

по преносимост на номерата.  

Изрично е въведено изискването при подаване на заявление за преносимост, 

абонатът/потребителят да сключват индивидуален договор, както и предприятието да 

предоставя SIM карта/карти, чийто брой трябва да съответства на броя на посочените в 

заявлението номера. В случай че описаните действия не бъдат извършени, приемащият 

доставчик е длъжен да спре процедурата за срок до 30 дни до отстраняване на 

недостатъците. Целта на изменението е да се прекрати практиката на някои доставчици да 

стартират процедурата по преносимост без да е налице сключен договор между 

приемащия доставчик и абоната, респективно без на последния да са му предоставени 

съответните SIM карти. Такава процедура се явява безпредметна и във вреда на 

абоната/потребителя. Това е така, тъй като за да бъде реално ползван пренесеният номер, 

трябва да е възникнало основание (сключен договор/предоставена SIM карта с активирани 

определени услуги). 

Предвидено е задължение за приемащия доставчик да не включва в договора с 

абоната клаузи, които го задължават да сключи договор за номера, извън тези, предмет на 

преносимостта. Такова правоотношение може да възникна само в резултат на свободно 

изразена воля между страните (по взаимно съгласие), а не като наложено задължение, 

скрепено със заплащане на неустойки. Задължението е предвидено, тъй като КРС е 

установила прилагането на подобни практики от определени доставчици, което накърнява 

правата и интересите на крайните потребители. 

Горепосочените предложения за изменения на Функционалните спецификации бяха 

окончателно приети на 17.01.2019 г. 

 

2.6.3. Позиции на комисията, свързани със защитата на интересите на крайните 

потребители 

На свое заседание, проведено на 01.02.2018 г., комисията прие позиция относно 

предлагането на отстъпки от цената на абонамента за електронни съобщителни услуги. 

Позицията е достъпна на сайта на регулатора www.crc.bg
17

 

На свое заседание, проведено на 15.02.2018 г., комисията прие позиция относно 

съдържанието на допълнителните споразумения за електронни съобщителни услуги. 

Позицията е достъпна на сайта на регулатора www.crc.bg
18
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На свое заседание, проведено на 15.02.2018 г., комисията прие позиция относно 

изброяването в индивидуалните договори на държавите, които спадат към различните 

международни групи. Позицията е достъпна на сайта на регулатора www.crc.bg
19

 

 

2.6.4. Сътрудничество с Комисията за защита на потребителите 

Между комисията и Комисията за защита на потребителите съществува споделена 

компетентност по част от въпросите, свързани с потребителската защита в областта на 

електронните съобщителни услуги.  

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. С оглед на това 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 процедури по изменение на Общите изисквания и 

Функционалните спецификации, като й предостави възможност да изрази становище по 

разпоредбите, свързани със защитата на потребителите. 

КРС и КЗП си сътрудничат и в рамките на работата на секторните помирителни 

комисии за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения и пощенските 

услуги, създадени с разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от Закона за защита на потребителите. 

 

2.7. Дейности по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура 

Със ЗЕСМФИ КРС е определена да изпълнява ролята на орган за решаване на 

спорове относно предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическа 

инфраструктура (Глава Осма на ЗЕСМФИ), както и на контролен орган относно 

осигуряването на достъп до физическа инфраструктура, вкл. такава в сгради (Глава девета 

на закона). ЗЕСМФИ предвижда две процедури за разрешаване на спорове - даване на 

задължителни указания (чл. 82-85 от ЗЕСМФИ) и оказване на съдействие за доброволно 

решаване на спорове (чл. 86 от закона). 

През 2018 г. КРС беше сезирана с един спор за даване на задължителни указания по 

чл. 82, ал. 1 от ЗЕСМФИ относно отказ на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД 

(ЕРП СЕВЕР) да предостави на „ТЕЛНЕТ” ООД достъп до физическата си инфраструктура 

– стълбове ниско напрежениe. В резултат от намесата на КРС, между страните беше 

постигнато споразумение - първоначалният отказ за предоставяне на достъп до 30 бр. 

стълбове ниско напрежениe беше оттеглен, като беше предоставен достъп до общо 118 бр. 

стълбове (Решение № 354/23.08.2018 г. на КРС).  

През изминалата година комисията беше сезирана с общо 24 спора за оказване на 

съдействие (медиация) по чл. 86, ал. 1 от ЗЕСМФИ. Предмет на споровете бяха общите 

условия за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата 
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инфраструктура на ЧЕЗ
20

, ЕРП СЕВЕР
21

 и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД 

(ЕРЮГ)
22

. В резултат на оказаното съдействие от КРС трите електроразпределителни 

дружества приеха редица от исканията на жалбоподателите и частично измениха общите 

си условия. По съществените изменения се отнасят до: публикуване на окончателни общи 

условия (ЕРЮГ); публикуване/намаляване на месечните цени за наем на стълбовна мрежа 

(ЧЕЗ - с 26% (от 0,76 лв. на 0,56 лв. без ДДС), ЕРП СЕВЕР - 0,53 лв. без ДДС, ЕРЮГ - 0,19 

лв. без ДДС); публикуване на механизми за ценообразуване като задължителен минимален 

законов реквизит на общите условия; увеличаване на сроковете за демонтаж на електронни 

съобщителни мрежи (ЕСМ); разрешаване изграждане на ЕСМ не само на стълбове тип 

„Краен“, „Ъглов“, а и на тип „Носещ”; увеличаване на максималното разстоянието за 

директно изграждане на абонатни отклонения на ЕСМ към сгради; отпадане на 

ограниченията за разполагане върху стълбовете единствено на ЕСМ, изградени върху 

влакнесто-оптични технологии, респ. на забраната за разполагане на ЕСМ от медни кабели 

и проводници; включване на текстове относно максимална защита на здравето и 

безопасността на гражданите и на служителите на операторите; предвиждане на клаузи 

относно прилагането на процедурата за предоставяне на достъп по чл. 20 от ЗЕСМФИ в 

преходния период до стартиране на единната информационна точка; отпадане на 

арбитражни клаузи и на текстове относно заплащането за правото на преминаване през 

сервитутни зони и др.  

През 2018 г. КРС прие, съответно изготви, проекти на следните подзаконови актове: 

 Инструкция № 1 от 31 януари 2019 г. за взаимодействие на КРС с Комисията за 

енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по ЗЕСМФИ (чл. 

88, ал. 2 от ЗЕСМФИ, Обн. ДВ., бр.15 от 19.02.2019 г.); 

 Тарифа за таксите, които се събират от КРС по реда на ЗЕСМФИ (чл. 81, ал. 8 от 

ЗЕСМФИ, Обн. ДВ., бр. 96 от 20.11.2018г.); 

 Списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от 

ЗЕСМФИ (Обн. ДВ., бр. 7 от 22.01.2019 г.). 

КРС активно участва в изготвянето на проектите на следните подзаконови актове:  

 Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за 

предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на 

преминаване по закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

(чл. 3, ал. 5 от ЗЕСМФИ, Обн. ДВ., бр.92 от 6.11.2018 г.); 

 Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на 

електронни съобщителни мрежи (чл. 63, ал. 5 от ЗЕСМФИ). 
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 Искания на „ВИДЕОСАТ-НОВЕ“ ООД, „НИКМИР“ ООД, „КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА“ ООД и 
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 Искания на „К И Г УНИСАТ-ТВ“ ООД, „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД, „ВИРДЖИНИЯ-ЕР ЕН“ ЕООД, 

„ЕЛИТКОМ“ ООД, „ТРАНСВИДЕОКОМ“ ООД, „НИКО НЕТ КОМ“ ЕООД, „ЦИФРОВА КАБЕЛНА 

КОРПОРАЦИЯ“ ООД, „БО КАБЕЛ“ ООД, „ВИВА-ДОЧКА ИВАНОВА“ ЕООД, ЕТ „ЕНДЖЪЛСОФТ-

АНГЕЛ ГАРОВ“, „ТРИМЕДИЯ КОМПЮТЪР“ ООД, „ИН ТРЕЙД 87“ ЕООД, „ХРИСИНТА-72“ ЕООД, 

„ТЕРЗИЕВ-2004“ ЕООД, „ЛАНСТАР“ ООД и „АЛФА НЕТ БГ“ ЕООД. 


