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Въпросник относно управлението на трафика 

 
На вниманието на доставчиците на електронни съобщителни услуги 

В момента ОЕРЕС и Европейската комисия си сътрудничат в анализа на практики, 
свързани с управлението на трафика, прилагани от страна на доставчиците  на 
електронни съобщителни услуги. Този анализ е резултат от запитване от Комисията 
към ОЕРЕС с искане на информация относно няколко аспекта, тясно свързани с дебата 
за неутралност на мрежата. По-конкретно Комисията се интересуваше от по-подробна 
информация за ситуацията на пазара по отношение на блокиране или затрудняване на 
работата на приложения, както и забавяне или деградиране на трафика.   
 
В заключенията в Съобщението на Комисията за отворен интернет и неутралност на 
мрежата от 19 април1 Комисията посочва, че констатациите на ОЕРЕС ще послужат за 
основа на оценка относно евентуалната нужда от допълнителни насоки във връзка с 
неутралността на мрежата. 
 
След като изпрати своя отговор на общественото обсъждане2, организирано от 
Комисията относно неутралността на мрежата през 2010 г., ОЕРЕС продължи активно 
да следи развитието на пазара. По отношение на установяването на фактите беше 
установено, че за постигане на исканите резултати, е необходимо да се получи 
директно информация от заинтересованите страни. По-конкретно такова запитване ще 
даде подробна информация относно различните условия, свързани с управлението на 
мрежите и как те се отразяват на потребителите, както и информация по отношение на 
прилагането на европейската регулаторна рамка за електронни съобщения след 
реформата от 2009 г.  
 
ОЕРЕС и Комисията са изискали от националните регулаторни органи да изпратят това 
писмо и въпросника на различни мрежови оператори и доставчици на електронни 
съобщителни услуги. Вашето съдействие за предоставяне на информацията се иска в 
съответствие с чл. 5 от Рамковата директива. 
 
На базата на вашите отговори ОЕРЕС ще изготви обобщен анализ на практиките за 
управление на трафика, за да го предостави на Комисията, която ще извърши оценка. 
Във връзка с гореизложеното, моля попълнете приложения въпросник (за целта са 
изготвени подробни инструкции). Отговорите следва да бъдат предоставени до 20 
януари 2012 г. на националния регулаторен орган, който ви е изпратил въпросника.  
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1 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d
2 http://berec.europa.eu/doc/berec/bor_10_42.pdf 
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