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СТРАТЕГИЯ 
ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОДИНА 

 
 
МИСИЯ И ОСНОВНА ЦЕЛ 
 
Стратегията за дейността на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е 

комплексен документ, който задава основните параметри, насоки и стъпки в дейността, развитието 
и процеса на вземане на важни решения в една институция. Адекватното стратегическо и 
оперативно планиране, дефинирането на конкретни и измерими задачи, както и правилният подход 
при формулиране на политиката и процесите на управление начертават пътя за постигане на целите 
и реализиране на мисията на Комисията. 

Основната цел на КРС e осигуряването на условия за развитие на ефективна конкуренция на 
телекомуникационния и пощенски пазар, позволяваща информиран избор на потребителите и 
задоволяване на нуждите им от разнообразни, качествени, модерни и достъпни електронни 
съобщителни и пощенски услуги. Надеждността на удостоверителните услуги е основно изискване за 
широкото навлизане и популяризиране на електронния документ и подпис в различните сфери на 
обществения живот. В тази връзка Комисията осъществява своите функции и с оглед спомагане на 
унифицирането на практиките при предлагане на удостоверителни услуги и решаване на 
потенциалните проблеми, възникнали при използване на удостоверения за квалифициран 
електронен подпис. 

При изпълнение на своите правомощия по регулиране и контрол, КРС се ръководи от 
изискванията и принципите, залегнали в европейските приложими актове и  въведени в българското 
законодателство със Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за пощенските услуги (ЗПУ) и 
Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), както и актовете по тяхното 
приложение.  

Осъществявайки своите функции и с оглед прилагането на хармонизирани регулаторни 
подходи в рамките на Европейския съюз, Комисията отчита най-добрите европейски практики, 
както и националните особености с цел създаване максимално добри условия за конкуренция на 
пазара и защита интересите на потребителите. 

 
 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА КРС 
 
Стратегическите направления в работата на КРС са: 
• Осигуряване на ефективното използване на ограничените ресурси; 
• Създаване на условия за премахване/смекчаване на бариерите за навлизане на 

пазарите; 
• Премахване на причините, водещи до ограничаване на конкуренцията и изкривяване на 

пазарната среда във вреда на потребителите. 
 
Принципите, от които се ръководи КРС при изпълнение на правомощията си, са: 
• Законоустановеност на действията; 
• Предвидимост и публичност в дейността чрез своевременно обявяване на намеренията, 

годишно и средносрочно планиране и периодично актуализиране на регулаторните 
политики; 

• Консултативност при изготвяне на регулаторните инструменти и на решения от 
съществено значение за предприятията и потребителите в даден сектор; 

• Прозрачност при вземане на решенията и подробното им мотивиране; 
• Равнопоставено третиране на отделните участници на пазарите на мрежи и услуги, при 

отчитане на законните им интереси; 
• Неутралност по отношение на използваните технологии и/или предоставяните услуги, 

доколкото не противоречи на сигурността на мрежите и качеството на услугите; 
• Пропорционалност на регулаторната намеса с целите, които намесата преследва, 

включително при налагане на санкции; 
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• Свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото. 
 

В краткосрочен план (до края на 2012 г.) КРС приоритетно ще работи за: 
 

• Определяне, анализ и оценка на съответните  пазари на: линии под наем; терминиране 
на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи; генериране и терминиране на 
повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи; достъп 
до обществена телефонна мрежа в определено местоположение и обществено достъпни 
телефонни услуги, предоставяни в определено местоположение, и нотифицирането им по 
чл. 7 от Рамковата директива; 

• Въвеждане и прилагане на наложени задължения за разделно счетоводство и за 
прилагане на разходоориентирани цени, определени въз основа на разходите на 
ефективен оператор; 

• Измерване на изпълнението на нормативите за качеството на универсалната пощенска 
услуга; 

• Изготвяне на задължителни указания за изменение в системата за разпределение на 
разходите на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска 
услуга; 

• Привеждане на подзаконовата нормативна уредба, както и относимите административни 
актове, в съответствие с промените в ЗЕС; 

• Ефективно управление и ползване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър и 
номера; 

• Структурно и функционално развитие на Националната система за мониторинг на РЧС; 
• Задълбочаване на ефективния диалог с международните организации и Европейската 

комисия (ЕК) в областта на електронните съобщения; по-нататъшно развитие на 
ефективното партньорство с европейските регулатори, чрез участие в процеса на 
вземане на решения и в дейностите на всички нива в рамките на Групата на 
независимите регулатори/Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения  (IRG/BEREC)  и Групата на европейските регулатори в 
областта на пощенските услуги (ERGP); 

• Успешно и резултатно участие в ръководния Координационен комитет на Мрежата на 
регулаторите от държавите-членки на франкофонската общност (FRATEL), (като Втори 
заместник-председател през 2012 г.), с реален принос за осъществяване на мисията и 
целите на мрежата; 

• Разширяване на двустранното сътрудничество в съответствие с подписаните 
меморандуми за разбирателство и утвърждаване водещата роля на КРС сред 
регулаторите от региона; 

• Продължаване укрепването на административния капацитет на КРС. 
 

В средносрочен план (до края на 2015 г.) КРС ще продължи работата си върху: 
 

• Контрола на изпълнението на наложените специфични задължения на предприятията 
със значително въздействие върху съответниете пазари на едро и на дребно на 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги; 

• Определянето, анализа и оценка на съответните     пазари на едро и на дребно на 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги – следващи кръгове (съгласно 
Препоръка на ЕК 2007/879/ЕО) и нотифицирането им по чл. 7 от Рамковата директива; 

• Насърчаване на конкуренцията на пазара на пощенски услуги в условия на пълна 
либерализация; 

• Регулиране на универсалната услуга в областта на електронните съобщения и на 
универсалната пощенска услуга, като въз основа на прозрачни и недискриминиращи 
правила избере доставчици на услугата и приложи механизмите за компенсиране на 
несправедливата тежест от предоставянето им; 

• Подобряване информираността на потребителите чрез предоставяне на ясна 
информация за тарифите и на условията за ползване на обществени електронни 
съобщителни услуги; 
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• Преминаване към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и преустановяване 
на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на територията на Република 
България; 

• Стартиране на процедура по провеждане на конкурс за избор на предприятие, на което да се 
издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален 
обхват; 

• Предприемане на действия за предоставяне за ползване на радиочестотен спектър в 
обхватите 1800 MHz и 3,5 GHz; 

• Предприемане на действия за предоставяне за ползване на радиочестотен спектър от 
радиочестотната лента 2500-2690 MHz, в съответствие с разпоредбите на Решение 
2008/477/ЕО на Европейската комисия за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 
MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в 
Общността; 

• Изготвяне на правила, свързани с осигуряване на сигурност и цялост на електронните 
съобщителни мрежи и услуги; 

• Определяне на сравними параметри за качество на обществените електронни съобщителни 
услуги; 

• Укрепване  на административния  капацитет на  КРС чрез разработване на дългосрочна 
политика и програма от мерки. 

 
В дългосрочен план КРС ще се стреми към постигане ниво на ефективна конкуренция на 

съответните пазари, което да сведе до минимум регулаторната намеса на секторния регулатор и да 
позволи конкурентната среда да бъде наблюдавана от националното ведомство по конкуренция. КРС ще 
сведе дейността си основно до управление на ограничените ресурси и специфични аспекти на 
защитата на потребителите на услуги. Ще бъдат предприети действия за осигуряване на условия за 
използване на радиочестотна лента 790-862 MHz в съответствие с разпоредбите на Решение 
2010/267/ЕС на ЕК относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната 
лента 790-862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги 
в Европейския съюз. 

 
Взаимодействие с европейските институции и международна дейност: 
 
За успешното реализиране на поставените цели в условията на динамично развиващ се пазар 

на електронни съобщения на европейско и световно ниво, КРС отдава все по-голямо значение на 
взаимодействието си с европейските институции и международната си дейност. 

Предвид ролята на КРС, като национален регулаторен орган в областта на електронните 
съобщения, пощенските  и удостоверителни услуги, за изграждането на единния европейския пазар на 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, ефективното прилагане на европейската регулаторна 
рамка с цел насърчаване на ефективна и устойчива конкуренция на съответните пазари е от особена 
важност. 

КРС е пълноправен член на IRG/BEREC и ERGP и ще продължи все по-активно да участва в 
тяхната дейност. Взаимодействието с европейските регулатори в рамките на трите организации ще 
допринесе за по-голяма ефективност на работата на КРС, прилагането на най-добрите практики и 
регулаторни механизми в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. 

За да постигне пълноценно и хармонизирано прилагане на регулаторните си правомощия в 
контекста на процесите на европейските пазари, КРС следва да поддържа установените 
взаимоотношения с компетентните Генерални дирекции в ЕК и да провежда необходимите 
консултации. Също така, от особена важност е внимателното проследяване на дейността на ЕК, 
свързана с ревизия на важни за сектора въпроси като универсалната услуга, равнопоставеността 
и регулаторното счетоводство. 

Предвид важността на развитието на сектора в световен мащаб, както и необходимостта от 
следене и анализиране на тенденциите и в международен аспект, КРС ще продължи активно да 
участва в работата на специализираните международни организации, като Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU), Всемирния пощенски съюз (UPU), Европейската конференция на пощенските 
и далекосъобщителните администрации (СЕРТ), Европейския институт за стандарти в 
далекосъобщенията (ETSI), FRATEL и др. 

Предвид спецификите на определени регулаторни проблеми, чието разрешаване най-
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целесъобразно би било на ниво двустранно или многостранно сътрудничество, КРС ще продължава 
да участва активно и в работата на формации и инициативи на регионално ниво. 

С цел да сподели натрупания вече опит в областта на регулирането на електронните 
съобщения, пощенските услуги и електронния подпис, КРС ще продължи да предлага своето 
сътрудничество на трети страни на базата на двустранни споразумения в съответните области. 

 
 
Универсална услуга 
 
 КРС ще гарантира достъп до универсалната услуга в областта на електронните съобщения 

и универсалната пощенска услуга, като услуги от общ икономически интерес, и услугата да се 
предоставя постоянно на територията на цялата страна при достъпни цени и с определено 
качество. КРС ще продължи да подкрепя интересите на възрастните хора и на лицата със 
специфични социални потребности и на хората с увреждания, чрез осъществяването на контрол 
върху достъпността на цените на универсалната услуга в областта на електронните съобщения и 
на универсалната пощенска услуга. 

 
 
Пощенски услуги 

 
Чрез регулаторна дейност, насочена към осигуряване на условия за ефективна конкуренция 

на пазара на пощенски услуги, при равнопоставено третиране на пощенските оператори, КРС ще 
допринася за либерализиране на пазара и за устойчивото развитие на пощенските услуги, като по 
този начин ще се гарантира жизнеспособността на пощенския сектор. КРС ще продължи да 
осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението на задълженията на пощенските 
оператори за спазване на изискванията, свързани с опазването на тайната на кореспонденцията, 
неприкосновеността на пощенските пратки и пощенската сигурност. 

 
 
 
Радиочестотен спектър 
 
КРС управлява разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър в съответствие 

с разпоредбите на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), 
решенията и препоръките на ЕК и Комитета за електронни съобщения (ЕСС) към Европейската 
конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), като се ръководи от заложените в ЗЕС 
принципи на предвидимост, равнопоставеност и обективност и тенденциите при използването на 
радиочестотния спектър в световен и европейски мащаб. 

 Стратегическите задачи пред КРС са свързани с прилагането на гъвкаво и неутрално 
регулиране на радиочестотния спектър, максимално облекчени процедури за получаване на 
права за ползване на честотен ресурс, адаптивност към нуждите на ползвателите на спектър, 
крайните потребители и новите технологии и свеждане на регулаторната намеса до минимално 
необходимата. С оглед постигането на определените цели и създаване на условия за 
благоприятен инвестиционен бизнес климат ще се търси подходящ баланс между прилаганите 
критерии, като внимателно се оценяват и обмислят всички предимства и недостатъци във всеки 
конкретен случай и се налагат балансирани ограничения по отношение на използването на 
честотния ресурс с отчитане на всички, понякога противоположни интереси. В тази връзка 
регулирането на използването на радиочестотния спектър има стратегически важно значение за 
бъдещото развитие на електронните съобщителни пазари, поради което КРС ще работи активно 
за изпълнение на поставените задачи. 

 
 
Контролни функции 
 
КРС ще продължава да издига ролята на превантивния контрол, като един ефективен лост за 

въздействие с оглед предотвратяване на нарушения на приложимата нормативна уредба, от една 
страна, и защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители, от друга, чрез 
осъществяване на контрол на цените и качеството на предоставяните услуги.  

Реализирането на основните стратегически цели в областта на контролната дейност се 
основава на следните приоритети: 
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• Осъществяване на контрол за спазването на нормативните и административните 
актове в областта на електронните съобщения, пощенските услуги иелекетронния подпис; 

• Развитие на Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър. 
За извършване на ефективен контрол и мониторинг на разпределения за граждански нужди 

радиочестотен спектър КРС ще продължи да развива Националната система за мониторинг (НСМ), 
състояща се от стационарни, мобилни и дистанционно управляеми станции за наблюдение на спектъра 
и мобилни измервателни системи. 

На настоящия етап са изградени регионални управляващи станции за мониторинг на 
радиочестотния спектър на територията на следните градове: София, Враца, Велико Търново, Варна, 
Бургас и Пловдив. В края на 2012 г. НСМ ще разполага с 15 основни стационарни (обслужваеми и 
дистанционно-управляеми) станции за радиомониторинг, оборудвани с апаратура за мониторинг и контрол в 
обхват 20 MHz – 3 GHz.. 

По отношение на бъдещото развитие на НСМ, КРС ще продължи да следва принципа на 
поетапно изграждане. С цел по-нататъшно усъвършенстване на НСМ, отчитайки и 
разнообразния релеф на страната, за осъществяване на ефективен мониторинг КРС ще изгражда 
предимно необслужваеми дистанционно-управляеми станции за мониторинг на радиочестотния 
спектър, които ще бъдат изграждани с възможност за мобилно събиране на данни в определени райони 
и честотни диапазони. Изграждането на нови станции ще бъде съобразено и с непрекъснатото развитие 
на електронните съобщителни мрежи и усвояването на нови технологии и честотни диапазони. 

За контролиране на ефективното използване на радиочестотния спектър ще се търси 
възможност за двупосочен обмен между базата данни от мониторинга и базата данни за управление 
на спектъра за осигуряване на актуална информация и съпоставяне на теоретичната с 
действителната заетост на спектъра, както и за бързо откриване на незаконни ползватели. 

 
 
Укрепване на административния капацитет 
 
 
• Изграждане и укрепване на ефективна и добре подготвена администрация чрез 

привличане, задържане и развитие на служители с висока професионална квалификация 
и потенциал; 

• Подбор на достатъчно квалифицирани кадри; 
• Разработване на политика и подходящи програми за обучение, мотивиране и задържане 

на служителите с цел развитие на тяхната квалификация, умения и професионална 
мотивация; 

• Осигуряване на кариерно развитие и планиране на приемствеността; 
• Усъвършенстване управленските умения на ръководните служители и уменията им за 

работата в екип; 
• Развитие на необходимата организационна, комуникационна и информационна среда за 

ефективно функциониране на администрацията и обслужване на бизнеса и гражданите в 
съответствие с принципите, нормите и най-добрите световни регулаторни практики; 

• Поддържане на добра работна среда и условия на труд. 
 
Информационно обслужване 
 
Осигуряването на подходящо информационно обслужване на КРС е от съществено значение 

за ефективното изпълнение на функциите й по регулиране и контрол. 
Комисията си поставя следните стратегически цели за развитието на информационното 

обслужване: 
• Поддръжка на съществуващите и осигуряване на допълнителни електронни услуги, 

ориентирани към бизнеса и гражданите, и развитие на вътрешните електронни услуги; 
• Разширяване на технологичните възможности във връзка с осигуряване на 

възможности за прилагане на оперативно съвместими отворени стандарти и иновации 
при развитието на използваните и внедряването на нови информационни системи; 

• Разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление на 
информационната сигурност, адекватни на интересите и изисванията за сигурност на 
информацията на КРС, бизнеса и гражданите. 

• Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и в 
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същото време прозрачно функциониране на администрацията на КРС в съответствие с 
публикуваните от ЕК приоритети за развитие на е-правителство в Европейския съюз за 
периода 2010-2015 г. и правителствената стратегия за осъществяване на електронното 
управление в Република България. 

Осъществяването на посочените стратегически цели ще допринесе за намаляване на разходите, 
подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване на прозрачността в действията на КРС. 
От своя страна, това създава важни предпоставки за стабилно икономическо и обществено 
развитие в съобщителния сектор. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изпълнението на заложените в Стратегията цели ще подпомогне успешната дейност на КРС и 
развитието на пазара на електронни съобщителни мрежи и/или услуги в България чрез насърчаване на 
ефективната конкуренция и защитавайки интересите както на потребителите, така и на предприятията, 
опериращи на пазара. 

Настоящата стратегия има за цел създаване на баланс и очертаване на основните 
параметри в диалога между регулатора, участниците на пазара, крайните потребители и другите 
институции и организации, имащи отношение към сектора. 

В този смисъл, настоящият документ ще подлежи на развитие и изменение, в унисон с 
динамичните процеси на пазарите на електронни съобщения, пощенски услуги и електронен подпис. 
Целта на КРС е чрез тази Стратегия да се гарантира максимална прозрачност и яснота в процеса на 
вземане на решения. 
 
 
 


