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Само за доставчици на услуги 
за достъп до интернет

Само за доставчици на 
достъп до интернет

Само за доставчици на достъп 
до интернет

Държава Оператор Описание на мярката Цел Начин на въвеждане
Брой абонати с абонамент, при 
който мярката се прилага 

По какъв начин се 
информира 
потребителя?

Може ли потребителят 
да 
активира/деактивира 
мярката? Как? Защита на търговска тайна 

Примери за мерки, които зависят от вида 
протокол или приложение (електронна поща, 
видео, уеб страници и т.н.) 
P2P споделяне на файлове е блокирано/забавено

VoIP е блокиран/забавен

Друг вид трафик (порт, протокол, приложение, 
потребление и т.н.) е блокиран/забавен

Специфично приложение/доставчик на съдържание 
(например уебсайт или VoIP доставчик) е 
блокиран/забавен
Конкретен вид over-the-top трафик получава 
преференциално третиране (напр. конкретно 
съдържание/приложение и/или конкретен доставчик 
на на приложение/съдържание)

Други относими практики
Да се попълнят други видове мерки - добавете 
необходимите редове за допълнителните 
практики

*Ако няколко ефективни мерки попадат в една и 
съща категория, добавете по една линия за всяка 
мярка

Очакван отговор Описание на мярката по 
отношение на ефекта за 
потребителите

Причина(и) за въвеждането на 
мярката (напр. управление на 
задръстването, сигурност на 
мрежата, съдействие на 
държавни органи, търговски 
условия)

Как мярката е въведена 
(технически) и, ако е 
приложимо, кои условия са  
наложили въвеждането й в 
действие (напр. праг на 
потреблението на данни). 
Ако мярката не е 
технически наложена, 
отбележете: "N/A".

Брой на потребители с 
абонаменти (включително 
пакетни услуги), за които тази 
мярка се прилага

Цитйрайте 
съответните 
договорни условия 
както и всякаква 
друга информация, 
предоставена на 
потребителя.

Да' или 'Не' 
Ако да, посочете как 
става това 
технически (какви 
действия следва да 
предприеме 
потребителя) и 
търговски 
(безплатно/платено). 

Ако даддена информация на 
конкретен ред се счита за 
поверителна, моля отбележете 
точно коя част не следва да бъде 
оповестявана индивидуално и 
защо. Напомняне: във всеки 
случай цялата информация 
подлежи на публикуване, поне 
анонимно  като обобщени данни.

Само за доставчици на услуги за достъп до 
интернет

Държава Оператор

Общ брой абонати с абонаменти, които включват 
фиксиран достъп до интернет (за мобилен 
достъп вижте другата таблица)

Държава Оператор Отговор
Какви видове техники за управление на трафика, 
независещи от вида на приложението, се използват 
за напр. управление на забавянето?

Държава

Коментари за други условия, 
които могат да повлияят на 
възможността на 
потребителите да имат 
достъп до 
съдържанието/приложението
, което са избрали 

Допълнителни отворени въпроси

Допълнителни коментари

Какви технологии (напр. DPI) се използват в мрежата, за да се направи разлика между пакетите?

Къде в мрежата се прилагат тези мерки? (напр. близо до точките за взаино свързване)

Има ли планове за въвеждане в бъдеще на допълнителни практики за управление на трафика ?

Отворени въпроси относно управлението на трафика

Вид мярка*

Достъпът на потребителя е блокиран/затруднен, напр. след като е свалил/качил определен обмен от данни 

Ако предлагате специализирани услуги (бел. КРС: виж приложените инструкции за попълване на 
въпросника какво се разбира под "специализирани услуги"), как се отразява това на трафика от данни на 
услугата за достъп до Интернет, предлагана чрез същия достъп
Различни нива на приоритет в трафика на услугата за
достъп до Интернет

Ограничение на вида крайни устройства или диференцирано ценообразуване в зависимост от използваното
крайно устройство
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Само за доставчици на 
услуги за достъп до 

интернет
Само за доставчици на услуги 

за достъп до интернет

Държава Оператор Описание на мярката Цел Начин на въвеждане
Брой абонати с абонамент, при 
който мярката се прилага 

По какъв начин се 
информира 
потребителя?

Може ли потребителят 
да 
активира/деактивира 
мярката? Как? Защита на търговска тайна 

Примери за мерки, които зависят от вида 
протокол или приложение (електронна поща, 
видео, уеб страници и т.н.) 
P2P споделяне на файлове е блокирано/забавено

VoIP е блокиран/забавен

Услуги за моменатално изпращане на съобщения са 
блокирани/забавени

Друг вид трафик (порт, протокол, приложение, 
потребление и т.н.) е блокиран/забавен

Специфично приложение/доставчик на съдържание 
(например уебсайт или VoIP доставчик) е 
блокиран/забавен
Конкретен вид over-the-top трафик получава 
преференциално третиране (напр. конкретно 
съдържание/приложение и/или конкретен доставчик 
на на приложение/съдържание)

Други относими практики
Да се попълнят други видове мерки - добавете 
необходимите редове за допълнителните 
практики

*Ако няколко ефективни мерки попадат в една и 
съща категория, добавете по една линия за всяка 
мярка

Очакван отговор Описание на мярката по 
отношение на ефекта за 
потребителите

Причина(и) за въвеждането на 
мярката (напр. управление на 
задръстването, сигурност на 
мрежата, съдействие на 
държавни органи, търговски 
условия)

Как мярката е въведена 
(технически) и, ако е 
приложимо, кои условия са  
наложили въвеждането й в 
действие (напр. праг на 
потреблението на данни). 
Ако мярката не е 
технически наложена, 
отбележете: "N/A".

Брой на потребители с 
абонаменти (включително 
пакетни услуги), за които тази 
мярка се прилага

Цитйрайте 
съответните 
договорни условия 
както и всякаква 
друга информация, 
предоставена на 
потребителя.

Да' или 'Не' 
Ако да, посочете как 
става това 
технически (какви 
действия следва да 
предприеме 
потребителя) и 
търговски 
(безплатно/платено). 

Ако даддена информация на 
конкретен ред се счита за 
поверителна, моля отбележете 
точно коя част не следва да бъде 
оповестявана индивидуално и 
защо. Напомняне: във всеки 
случай цялата информация 
подлежи на публикуване, поне 
анонимно  като обобщени данни.

Само за доставчици на услуги за достъп до 
интернет

Държава Оператор

Общ брой абонати с абонаменти, които включват 
мобилен достъп до интернет (за фиксиран 
достъп вижте другата таблица)

Държава Оператор Отговор
Какви видове техники за управление на трафика, 
независещи от вида на приложението, се използват 
за напр. управление на забавянето?

Държава

Коментари за други условия, 
които могат да повлияят на 
възможността на 
потребителите да имат 
достъп до 
съдържанието/приложението
, което са избрали 

Допълнителни отворени въпроси

Допълнителни коментари

Какви технологии (напр. DPI) се използват в мрежата, за да се направи разлика между пакетите?

Къде в мрежата се прилагат тези мерки? (напр. близо до точките за взаино свързване)

Има ли планове за въвеждане в бъдеще на допълнителни практики за управление на трафика ?

Ограничение на вида крайни устройства или диференцирано ценообразуване в зависимост от използваното
крайно устройство

Отворени въпроси относно управлението на трафика

Вид мярка*

Достъпът на потребителя е блокиран/затруднен, напр. след като е свалил/качил определен обмен от данни 

Ако предлагате специализирани услуги (бел. КРС: виж приложените инструкции за попълване на 
въпросника какво се разбира под "специализирани услуги"), как се отразява това на трафика от данни на 
услугата за достъп до Интернет, предлагана чрез същия достъп
Различни нива на приоритет в трафика на услугата за
достъп до Интернет
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