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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

От 2006 г. насам Комисията предприема действия за справяне с високите цени за 
роуминг, които потребителите плащат, за да използват своите мобилни телефони при 
пътуване в друга държава — членка на ЕС. С приетите през 2007, 2009 и 2012 година 
от съзаконодателите регулаторни мерки бяха въведени максимални цени за роуминг на 
дребно и едро. 

Крайната цел на тези мерки беше да се гарантира, че пазарните сили биха дали 
възможност да се изгради единен пазар за мобилните съобщителни услуги, в който 
няма разлика между националните тарифи и тарифите за роуминг; съответно 
Комисията беше приканена да провери дали мерките са спомогнали за постигане на 
тази цел1. Въпреки това, макар че цените за роуминг на едро и дребно спаднаха 
вследствие на приемането на тези мерки, разликите между тарифите за роуминг и 
националните тарифи се запазиха. Поради тази причина, като се има предвид, че 
премахването на разликите между националните тарифи и тарифите за роуминг е 
важен аспект от ефективния и функциониращ единен пазар в областта на 
далекосъобщенията, Комисията счете за необходимо да предприеме допълнителни 
мерки за постигане на тази цел. 

Премахването на надценките за роуминг беше потвърдено като обща цел на 
политиката в Стратегията за цифров единен пазар за Европа на Комисията, в която 
това беше включено като важен елемент за създаването на подходящи условия за 
развитие на цифровите мрежи и услуги2. 
 
През 2015 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2015/21203, 
който влезе в сила на 29 ноември 2015 г. и наред с другото, измени Регламент (ЕС) 
№ 531/20124 („Регламента относно роуминга“). С Регламент (ЕС) 2015/2120 е въведено 
премахване на надценките за роуминг на дребно, считано от 15 юни 2017 г., при 
условие че се използват справедливо услугите за роуминг и като операторите имат 
възможност да подадат искане за дерогация в изключителни случаи, ако доставчикът 
на роуминг не може да възстанови общите си действителни и прогнозни разходи за 
предоставяне на регулирани роуминг услуги чрез своите общи действителни и 
прогнозни приходи от предоставянето на такива услуги. В настоящия доклад този нов 
регулаторен режим за роуминг услуги на дребно в Съюза се нарича режим „роуминг 
както у дома“ (РКД). 

Въпреки това в Регламент (ЕС) 2015/2120 не са предвидени мерки за пазара на роуминг 
на едро, тъй като е необходимо пазарните условия да бъдат допълнително проучени. 

                                                            
1 Вж. по-специално член 19, параграф 2 от текста на Регламент (ЕС) № 531/2012 при приемането му, с 
който Комисията e призована да представи подходящи предложения, ако разликите между тарифите за 
роуминг и националните тарифи не са се доближили до нула. 
2 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, Стратегия за цифров единен пазар за Европа, COM(2015) 192 final, 
6.5.2015 г. 
3 Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне 
на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно 
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и 
услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в 
рамките на Съюза. 
4 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.  
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За да бъде устойчиво премахването на надценките на дребно за роуминг в целия ЕС, 
националните пазари на роуминг на едро в ЕС трябва да бъдат конкурентоспособни и 
да предоставят цени за роуминг на едро, които дават възможност на операторите по 
устойчив начин да предлагат роуминг услуги на дребно без допълнителни такси.  

Тъй като доброто функциониране на пазара на роуминг на едро е предпоставка за 
прилагането на режима РКД, с Регламента относно роуминга е възложена на 
Комисията задачата да извърши преглед на пазарите на роуминг на едро и да представи 
подходящи предложения, насочени към премахване на надценките за роуминг на 
дребно в Съюза от 15 юни 2017 г.5.  

В настоящия доклад са представени резултатите от прегледа на роуминга на едро, 
извършен от Комисията. В раздел 2 от доклада Комисията анализира функционирането 
на пазарите на роуминг на едро в Съюза съгласно настоящия регламент. В раздел 3 тя 
представя своето предложение как посредством мерки на пазара на едро да направи 
възможно премахването на надценките за роуминг на дребно в ЕС от 15 юни 2017 г.  

За да събере необходимата информация за този преглед, Комисията:  

• в сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) събра цялостни данни от операторите през 
есента на 2015 г.6;  

• възложи външно проучване за оценка на разходите по предоставяне на роуминг 
услуги на едро7;  

• организира 12-седмична обществена консултация — от 26 ноември 2015 г. до 
18 февруари 2016 г.8.  

Този доклад е придружен от законодателно предложение за изменение на Регламента 
относно роуминга. Подробностите и мотивите за това предложение могат да бъдат 
намерени в законодателното предложение9 и свързаната оценка на въздействието10. 
Подробната методология и резултатите от анализа на функционирането на пазарите на 
роуминг на едро в подкрепа на този доклад могат да бъдат намерени в придружаващия 
работен документ на службите на Комисията (SWD)11. 

2. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА РОУМИНГ НА ЕДРО В ЕС 
                                                            
5 Съгласно член 19 от Регламента относно роуминга. 
6 Събраните данни бяха анализирани в сътрудничество със Съвместния изследователски център на 
Комисията (JRC). 
7 Европейска комисия, Assessment of the cost of providing wholesale roaming services in the EEA („Оценка 
на разходите за предоставяне на роуминг услугите на едро в ЕИП“), окончателен доклад, проучване, 
проведено от TERA Consultants, предстои публикуване. 
8 Резюмето и пълният обзор на резултатите от обществената консултация са налични тук: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-review-national-
wholesale-roaming-markets-fair-use-policy. В допълнение към въпросите относно прегледа на роуминга на 
едро в обществената консултация бяха включени две серии въпроси относно политиката за справедливо 
ползване и механизма за устойчивост, предвидени в Регламента. С Регламента относно роуминга се 
предоставят на Комисията изпълнителни правомощия във връзка с тези два аспекта. 
9 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро. 
10 Работен документ на службите на Комисията „Оценка на въздействието, придружаваща 
предложението за Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно правилата за пазарите 
на роуминг на едро“. 
11 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Доклада на Комисията до Европейския 
парламент и Съвета относно прегледа на пазара на роуминг на едро. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-review-national-wholesale-roaming-markets-fair-use-policy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-review-national-wholesale-roaming-markets-fair-use-policy
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Съгласно член 19 от Регламента относно роуминга Комисията направи оценка на 
следното12:  

• развитието на конкуренцията на пазарите на роуминг на дребно;  
• разходите за предоставяне на роуминг услугите на едро в ЕС; 
• степента на конкуренция на националните пазари на едро. 

Комисията направи оценка също и на очакваното въздействие на задължението за РКД 
по отношение на услугите на дребно върху функционирането на пазарите на роуминг 
на едро. 

2.1. Развитие на конкуренцията на пазарите на роуминг на дребно 

Анализът на ОЕРЕС13 показва, че в последно време е постигнат важен напредък на 
пазарите на роуминг на дребно, а именно, че националните оферти включват по-
достъпни цени на роуминг за потребителите. Въпреки това, както ОЕРЕС отбелязва, 
повечето нови оферти на дребно за роуминг от типа РКД не са истински РКД оферти 
по смисъла на Регламента относно роуминга, т.е. не обхващат целия Съюз без 
допълнителна надценка (без добавка) в границите на справедливото ползване. Освен 
това този напредък е неравномерен между държавите членки. 

При сегашните нива на конкуренцията на пазарите на роуминг на едро пазарите на 
дребно не успяват да предоставят РКД, обхващащ целия Съюз. Засега потенциалният 
технологичен напредък и развитието на услугите, като например услуги на най-високо 
ниво (от типа „over-the-top“ (OTT услуги)) и вградени SIM карти, не успяват напълно и 
оперативно да заместят роуминг услугите на дребно14. Следователно сегашният им 
пазарен натиск остава ограничен, като няма изгледи това да се промени в близко 
бъдеще. 

2.2. Оценка на разходите за предоставяне на роуминг услугите на едро 

Оценката на разходите за предоставяне на роуминг услугите на едро е деликатна и 
сложна задача. Не съществува само един метод за анализиране и оценка на тези 
разходи и всеки метод предполага голям набор от възможности за избор и допускания, 
всеки със своите предимства и ограничения. През последните години националните 
регулаторни органи (НРО) натрупаха значителен опит в моделиране на цените за 
целите на регулирането на цените за терминиране, като се взема под внимание 
Препоръка 2009/396/ЕО на Комисията относно подхода за регулиране на цените за 
терминиране на фиксирана и мобилна връзка в ЕС15. Външното проучване беше 
основано на този опит и в него беше разработен разходен модел, при който се вземат 
под внимание, доколкото е възможно, специфичните характеристики на държавите16. 
За тази цел НРО предоставиха на изпълнителя подробна информация за съответните си 
разходни модели, както и национални данни. Освен това в рамките на проучването 
бяха използвани данни от операторите относно разходите, специфични за роуминг 
                                                            
12 Другите елементи за преглед, изложени в член 19 от Регламента относно роуминга, са разгледани от 
Комисията при оценка на най-подходящите регулаторни мерки (вж. раздел 3 по-долу и придружаващата 
оценка на въздействието за повече информация). 
13 Доклад на ОЕРЕС относно пазара на роуминг на едро, BoR(16)33, февруари 2016 г., раздел 2.3. 
14 Вж. раздел 4 от придружаващия SWD. 
15 Препоръка на Комисията от 7.5.2009 г. относно подхода за регулиране на цените за терминиране на 
фиксирана и мобилна връзка в ЕС, C(2009)3359 окончателен. 
16 Вж. раздел 5 от придружаващия SWD. 
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услугите, като например оперативни разходи и разходи за управление, свързани с 
роуминга, разходи за финансов клиринг и за клиринг на данни, свързани с роуминга, 
разходи по договаряне и управление на договори, свързани с роуминга.  

Макар да продължава да съществува известна несигурност по отношение на оценките 
на разходите, предоставени чрез разходния модел, те дават полезен сравнителен 
показател, който може да се използва в съчетание с други източници на данни и 
наблюдения, и по-специално: наблюдавани на пазара ефективни цени за роуминг на 
едро, национални цени на дребно и едро, а за гласовите повиквания — национални 
регулирани цени за терминиране в мобилни мрежи (ЦТММ). 

Въз основа на тези различни източници на данни с увереност може да се счита, че 
разходите за предоставяне на роуминг услугите на едро в Европейското икономическо 
пространство са под 4 евроцента/минута17, 1 евроцент за SMS и 0,85 евроцента за MB, 
включително разходите за транзит, поемани от посетения оператор. 

По специфичния въпрос, свързан с въздействието на сезонността върху разходите за 
предоставяне на роуминг услугите на едро, в съвместна политическа декларация, 
изготвена при приемането на Регламент (ЕС) 2120/2015, редица държави членки 
изрично подчертаха необходимостта да се „вземе под внимание въздействието на 
сезонността върху структурата на разходите на доставчиците на услуги, 
функциониращи в туристически области“18. Въздействието на сезонността на роуминга 
беше внимателно анализирано в рамките на проучването, като бяха използвани най-
добрите налични данни за оценката му19.  

Поради все по-голямото национално търсене на услуги за данни нуждите на мрежите, 
за да поддържат националните потребители, надминават летния сезонен пик само 
няколко месеца след него, във всеки случай преди той да се появи отново следващата 
година. Съответно, тъй като мрежите вече се оразмеряват и разширяват, за да се 
справят с тази обща тенденция на увеличение, изглежда, че пиковете, дължащи се на 
сезонни роуминг потоци, не предизвикват общо увеличение в мрежовите разходи 
поради роуминга на данни при условията на РКД. 

Макар свързаните със сезонността разходи да не са пренебрежими за гласовите услуги 
в някои държави20, ефективното въздействие на сезонността върху оценката на 
                                                            
17 В Малта оценката на разходите за гласови повиквания, получена чрез разходния модел, е малко по-
висока от 4 евроцента/минута. Въпреки това тази оценка е в противоречие със средната цена за роуминг 
на едро за небалансиран трафик, отчетена през 2015 г. от операторите в тази държава 
(3,7 евроцента/минута). 
18 „Както и всички ситуации, в които съществува значителен дисбаланс в трафика, дължащ се на въпроси 
във връзка със сезонността, или произлизащ от различни модели на пътуване между държавите членки, 
което е вероятно да бъде засилено от очакваното повишаване на търсенето в резултат на премахването 
на надценките“, вж. документ 12279/15 от 29 септември 2015 г. 
19 Тримесечни данни относно роуминг трафика от ОЕРЕС, данни, предоставени от някои НРО и 
оператори, месечни данни за нощувките на чуждестранни посетители по държави от Евростат. 
20 Дейността по теоретична оценка е особено трудна, като се има предвид локализираното въздействие 
на сезонните пикове (и сходно локализирано въздействие на неутрализиращите ефекти), възможните 
техники за смекчаване на претоварването и ограничената детайлност (от географска и времева гледна 
точка) на наличните данни. Потенциалните допълнителни разходи за сезонни пикове за някои държави 
са разпределени сред всички потребители (национални и използващи роуминг) поради значителните 
сезонни разлики в туристическите области в рамките на държавите и поради компенсиращия ефект на 
лицата, използващи роуминг, върху използването на капацитет в метрополните области през летния 
сезон на отпуските. 
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нарастващите разходи на едро за роуминг в ЕИП остава слабо. Това се дължи на факта, 
че държавите, в които ефектите на сезонността са оценени като най-високи (Хърватия, 
Гърция, Испания, България), не са сред държавите с най-високи цени на услугите за 
изходящи гласови повиквания (Малта, Швеция, Нидерландия, Латвия). Измерените 
ефекти на сезонността в държавите с по-високи разходи за гласови повиквания са по-
слаби. 

2.3. Степен на конкуренция на пазарите на роуминг на едро в ЕИП 

Съществуват редица недостатъци на пазарите на роуминг на едро, които са описвани в 
миналото.21. Пазарите на роуминг на едро са с олигополен характер: за да предоставя 
роуминг услуги на своите потребители, операторът може да купува роуминг услуги на 
едро само от трима до четирима оператори в дадена държава, като може да е трудно 
някои от тези оператори да бъдат избегнати поради мрежово покритие и капацитет. 
Също на равнището на пазара на едро операторите разполагат с несъвършени 
алтернативни решения — положение, което вече беше анализирано в предходен доклад 
по поръчка на Комисията22. Договорите за роуминг на едро като цяло се обуславят от 
обема трафик, което посещаващият оператор може да предложи по време на 
двустранни преговори. Основният двигател на преговорите за двустранни договори за 
роуминг е обема входящ и изходящ трафик, който може да бъде балансиран между 
всяка двойка оператори, а не крайната цена, договорена за небалансираната част. 
Операторите на виртуални мобилни мрежи (ОВММ) и по-дребните оператори с малък 
обем трафик обикновено получават ограничени или не получават никакви отстъпки от 
максималната цена за роуминг на едро, предвидена в Регламента относно роуминга. 

С цел намаляване на прекомерните цени за роуминг на едро, произлизащи от този 
ненапълно конкурентен пазар, с последващи регламенти на Съюза е поставен таван за 
тези цени. С Регламента относно роуминга понастоящем тези тавани са определени на 
5 евроцента/минута, 2 евроцента/SMS и 5 евроцента/MB. Ефективната степен на 
конкуренция на така регулираните пазари на роуминг на едро е оценена по време на 
настоящия преглед23. 

Развитие цените за роуминг на едро от 2007 г. 

Развитието на цените на едро за гласови и SMS роуминг услуги е приведено в много 
тясно съответствие с последващите намаляващи тавани на цените на едро, установени 
на равнището на Съюза от 2007 г.24. Що се отнася до цените за роуминг на едро за 
данни, пазарните цени са значително по-ниски от последващите тавани през периода 
2009 г. — 2015 г. (първият таван на цените за данни за роуминга на едро стана 
приложим през 2009 г.). 

Потоци на роуминг трафик в ЕИП 
                                                            
21 Европейска комисия, оценка на въздействието на вариантите на политиката във връзка с прегледа от 
страна на Комисията на действието на Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юни 2009 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на 
Общността, COM(2011)407 окончателен, SEC(2011)871 окончателен) 
22 WIK-Consult (2010 г.), Study on the Options for addressing Competition Problems in the EU Roaming 
Market („Проучване на вариантите за преодоляване на проблемите във връзка с конкуренцията на пазара 
за роуминг в ЕС), SMART 2010/018, декември, стр. 20 — 23. 
23 Вж. раздел 6 от придружаващия SWD. 
24 Доклад на ОЕРЕС със съпоставителни данни за международния роуминг за април – септември 
2015 г., BoR(16)28, февруари 2016 г. 
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Наблюдаваните модели на гласови роуминг повиквания между държавите от ЕИП в 
известна степен отразяват определени исторически, езикови, културни и икономически 
връзки между държавите25. Съотношението на входящия/изходящия роуминг трафик за 
трите мобилни услуги (гласови, SMS, данни) потвърждават разделението между 
северните и южните държави в Европа на южни области със силно развит туризъм и 
северни области с по-слабо развит туризъм. Все пак това разделение не е 
систематично. Кипър, Гърция, Малта и Испания се отличават като значителни нетни 
получатели на роуминг трафик за всички три услуги, докато Ирландия, Нидерландия, 
Норвегия, Словакия и Обединеното кралство са значителни нетни източници. При 
някои държави, като например Франция, Италия, Латвия, Литва и Швеция, 
положението е по-балансирано. 

Функциониране на пазарите на роуминг на едро  

По време на обществената консултация всички заинтересовани страни признаха, че 
конкурентната динамика на пазарите на роуминг на едро в ЕС в основата си е свързана 
със съществуващите тавани на цените за роуминг на едро в ЕС, което е отправна точка 
за преговори относно цените в двустранни договори за роуминг. Без регулиране на 
равнището на Съюза цените за роуминг на едро биха били по-високи, отколкото са в 
момента, което е видно от нерегулираните цени за роуминг на едро в Съюза преди 
приемане на мерките за регулиране, както и от сегашните цени извън Съюза. Поради 
посочените по-горе недостатъци на пазара, ако регулирането се премахне, все още биха 
съществували структурни проблеми на пазара на едро. 

Що се отнася до регулирането на равнището на Съюза, след извършване на прегледа е 
установено, че макар и националните пазари на роуминг на едро да показват известна 
степен на конкуренция във всички държави членки26, на някои национални пазари на 
роуминг на едро наблюдаваните цени са значително по-високи от оценените разходи. 
Известна ценова конкуренция има само при небалансираната част от роуминг трафика 
(цените за балансираната част обикновено остават близо до равнището на тавана). 
Въпреки това тези цени обикновено са много по-високи от националните цени на едро 
(когато те са известни), което не може да се обоснове със специфични за роуминга 
разходи. Груповите оператори с покритие в няколко държави могат да управляват 
трафика в своите мрежи и да интернализират цените за роуминг на едро. Освен това 
обикновено те договарят цените за роуминг на едро с операторите на равнището на 
групата, така че членовете на групата да извличат по-привлекателни условия и цени 
благодарение на поетите от групата ангажименти за по-голям обем. За разлика от това 
редица участници на пазара, и по-специално по-малките оператори с по-малък обем 
трафик и ОВММ, като цяло не се ползват със значително по-ниски от таваните цени за 
роуминг на едро. 
 
Като цяло операторите, чийто изходящ роуминг трафик (до голяма степен) надвишава 
входящия роуминг трафик, се стремят да сведат до минимум цените на едро, които 
трябва да заплащат на посещаваните мрежи, за предоставяне на роуминг услуги на 
дребно на своите абонати. Следователно те предпочитат ниските цени за роуминг на 
едро. За разлика от това операторите, чийто входящ роуминг трафик (до голяма 

                                                            
25 Доклад на ОЕРЕС относно пазара на роуминг на едро, BoR(16)33, февруари 2016 г., раздел 2.4. 
26 По-специално през последните години цените за роуминг на едро за небалансиран трафик са по-ниски 
от таваните, макар и все още да надвишават значително оценените производствени разходи на повечето 
оператори. 
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степен) надвишава изходящия роуминг трафик, се стремят да увеличат до максимум 
своите приходи от предоставянето на роуминг услуги на едро. Следователно те 
предпочитат по-високи цени за роуминг. 

По време на обществената консултация операторите изразиха различни мнения за 
ефективното функциониране на пазарите на роуминг на едро в зависимост от 
съответните си позиции и възможности за водене на преговори в рамките на 
двустранните преговори за роуминг на едро27. 

Някои наложили се оператори, оператори с голямо покритие и като цяло оператори с 
голям входящ роуминг трафик твърдят, че пазарите на роуминг на едро са конкурентни 
на основание, че цените на пазарите на едро често са под текущите регулаторни 
тавани.  

Други оператори, и по-специално по-малките, ОВММ и операторите с голям изходящ 
роуминг трафик, твърдят, че цените, които могат да постигнат на пазара на едро, са на 
равнището на текущите тавани или близо до тях, но при всички случаи значително 
надвишават разходите и са твърде високи, за да могат съответните им национални 
ценови модели да бъдат устойчиви след премахването на надценките за роуминг на 
дребно през юни 2017 г.  

ОВММ твърдят също, че цените на едро, които трябва да плащат за роуминг, са 
множество тарифи на едро, които плащат на национално равнище на операторите на 
приемащите ги мобилни мрежи, което показва, че макар и операторите на мобилни 
мрежи да се конкурират в предлагането на национални услуги на едро на ОВММ, те 
очевидно не се конкурират активно в предлагането на роуминг услуги на едро. 

2.4. Очаквано въздействие на задължението за РКД на дребно върху 
функционирането на пазарите на роуминг на едро  

Задължението за РКД на дребно може да засегне функционирането на пазара на 
роуминг на едро по различни начини. Породеното от РКД увеличение в роуминг 
трафика може да допринесе за понижаване на цените за роуминг на едро поради 
икономиите от мащаба. Обратно, задължението за местния оператор да осигурява РКД 
на своите потребители би влошило и увеличило структурните разлики и 
несъответствия в съответните преговорни позиции на участниците на пазара при 
двустранни преговори за роуминг. Това допълнително би засилило преговорната 
позиция на нетните получатели на роуминг трафик и би отслабило тази на нетните 
източници.  

В допълнение към това съгласно РКД посетеният оператор може да се опита да 
възстанови част от загубените приходи от своя дял на роуминг на дребно (като местен 
оператор) посредством по-високи цени за роуминг на едро. С други думи, 
потенциалният риск от нарушение на конкуренцията и на инвестиционните стимули в 
националните и посетените пазари на едро, дължащ се на въвеждането на РКД, ще 
зависи до голяма степен от начина на функциониране на пазара на едро, когато РКД 
стане приложим. 

                                                            
27 Обществената консултация започна на 26 ноември 2015 г. и продължи до 18 февруари 2016 г. на 
следната страница: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/public-consultation-review-national-
wholesale-roaming-markets-fair-use-policy-and. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА 
РОУМИНГ НА ЕДРО 

3.1. Оставащите пречки пред функционирането на РКД 

Чрез създаване на задължение за таксуване на роуминг услугите на дребно по цени на 
вътрешния пазар (премахване на надценките за роуминг на дребно), при условие че се 
използват справедливо тези услуги, с Регламент (ЕС) 2015/2120 е въведена същността 
на новия режим на дребно за регулираните роуминг услуги. Това е режимът РКД, 
който досега почти не е предлаган в Съюза при настоящите условия на пазарите на 
роуминг на едро. 

Действително, въпреки че цените на дребно за роуминг и национални услуги са 
приведени в съответствие чрез регулирането, за предоставянето на роуминг услуги на 
дребно не се използват същите съставни елементи на едро, както за националните 
услуги на дребно. Това се дължи на факта, че за предоставяне на роуминг услуги на 
дребно по дефиниция се изисква използването на различна (посетена) мрежа. 
Следователно тези роуминг съставни елементи на едро трябва да се закупят на пазара 
от посещаващия оператор, което предполага и редица разходи, специфични за 
роуминга (т.е. които не са свързани с предоставянето на национални услуги).  

За да се гарантира, че роуминг услугите на дребно могат да бъдат предоставени на 
национални цени на дребно, е необходимо роуминг съставните елементи на едро да 
бъдат достъпни на цена, която като цяло прави възможно за посещаващите (местните) 
оператори предоставянето на РКД, като същевременно се гарантира, че посетените 
оператори могат да възстановят разходите за предоставянето на тези услуги. 

Напълно конкурентоспособните пазари на роуминг на едро, които ще свържат цените 
пряко с пределните разходи на посетените мрежи, без съмнение ще спомогнат за 
устойчивостта на РКД. Въпреки това анализът показва, че пазарите на роуминг на едро 
невинаги функционират по този начин и че бъдещото задължение за РКД само по себе 
си е много малко вероятно до 15 юни 2017 г. да доведе до добре функциониращи 
пазари на роуминг на едро, които да позволят предоставянето на РКД в Съюза.  

В светлината на обобщените в настоящия доклад проблеми са необходими 
допълнителни мерки за регулиране на пазарите на роуминг на едро, така че да се даде 
възможност за предоставяне на РКД по устойчив начин. 

Ситуацията, при която отделни държави членки прилагат различни подходи спрямо 
проблема с високите цени на едро, би могла да се избегне допълнително с единен 
подход за целия Съюз. Такова положение би създало пречки за вътрешния пазар, тъй 
като доставчиците на роуминг услуги биха били третирани по различен начин в 
собствената си държава (в качеството си на посетен мрежови оператор) и в държавата, 
в която предлагат роуминг услуги на дребно (в качеството си на посещаващ мрежови 
оператор). 

Действително, в контекста на РКД липсата на последователни регулаторни подходи 
между националните пазари на едро всъщност би могла да създаде между операторите, 
а в крайна сметка и между потребителите, нарушения в разпространението, които не са 
свързани с разходите. Причината за това биха били двояките интереси на равнището на 
пазара на едро:  
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• от една страна, посетените мрежи трябва да покриват разходите за предоставяне 
на роуминг услуги на едро и да инвестират по подходящ начин в своите мрежи, 
за да поемат роуминг трафика;  

• от друга страна, посещаващите оператори, които при регулираните съгласно 
РКД цени за роуминг на дребно вече не могат да възстановят своите разходи за 
предоставяне на дребно, трябва да избягват свиване на маржовете.  

Рискът от свиване на маржовете има потенциала да доведе до по-високи цени на 
националните пазари (т.нар. „ефект на водния матрак“) и/или до отказ за предоставяне 
на роуминг услуги на дребно поне за някои потребители на дребно. 

Следователно е необходимо допълнително регулиране на равнището на Съюза, за да 
бъдат сведени цените за роуминг на едро под сегашното ниво и доближени до 
свързаните разходи. Това би дало възможност да се въведе РКД през 2017 г., като 
същевременно се запази устойчивостта на националните ценови модели. Следователно 
Комисията представя законодателно предложение на Европейския парламент и Съвета, 
което придружава настоящия доклад за преглед. 

3.2. Мнения на заинтересованите страни 

Почти всички оператори, участвали в обществената консултация28, са съгласни, че 
определянето на тавани за цените на равнището на Съюза, приложими във всички 
държави членки, е най-подходящият подход за продължаване на регулирането на 
пазарите на роуминг на едро в контекста на РКД29. 

Операторите обаче не са на едно мнение по отношение на нивото на тези тавани, което 
би спомогнало за устойчив РКД. Едва 28 % от отговорилите оператори (някои 
наложили се оператори и оператори с голямо покритие, както и като цяло оператори с 
голям входящ роуминг трафик) са на мнение, че при сегашните правила 
функционирането на пазарите на едро би спомогнало за въвеждане на РКД през 2017 г. 
За разлика от тях 53 % (по-малки оператори, ОВММ и оператори с голям изходящ 
роуминг трафик) считат, че това не би спомогнало за въвеждане на РКД през 2017 г. 
Делът на операторите, които нямат мнение (18 %), е значителен, докато само един 
оператор счита, че това зависи от държавата членка. 

Мненията на мобилните оператори относно това, дали чрез задължението за РКД ще се 
увеличи или намали конкуренцията на пазара на роуминг на едро, са разделени по 
същия начин30. Операторите, които одобряват сегашните тавани, твърдят, че това 
задължение ще увеличи конкуренцията на пазарите на роуминг на едро. За разлика от 
тях, операторите, които одобряват по-ниски тавани, твърдят обратното. 

Що се отнася до най-подходящата регулаторна рамка за нивото на продажбите на едро, 
която да позволи въвеждане на РКД през 2017 г., 28 % от отговорилите оператори 
съответно одобряват запазването на сегашните тавани или премахването на 
регулирането на едро, а 58 % считат, че таваните на цените за роуминг на едро следва 
да бъдат намалени. 

                                                            
28 За подробен анализ на резултатите от обществената консултация вж. приложение 2 към 
придружаващата оценка на въздействието. 
29 Едва 4 от 40-те мобилни оператори, участвали в консултацията (включително двама респонденти от 
едно и също дружество), твърдят, че премахването на регулирането на едро би било най-добрият подход. 
30 Вж. раздел 7 в придружаващия SWD. 
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Националните регулаторни органи и правителствата изразяват сходни мнения с тези на 
операторите в своите държави. Държавите със значителен входящ роуминг считат, че 
националните пазари на роуминг на едро функционират добре, докато държавите със 
значителен изходящ роуминг са на обратното мнение. И накрая, потребителите и 
организациите на потребителите са предпазливи в изразяването на мнения относно 
пазарите на роуминг на едро, понеже не са преки участници на тези пазари. 

3.3. Законодателното предложение 

Гледната точка на националния пазар 

Нарушенията, засягащи конкуренцията и инвестициите в националните пазари на 
местния оператор, зависят главно от риска от свиване на маржа поради високите цени 
за роуминг на едро в сравнение с националните цени на дребно, които могат да бъдат 
приложени към крайния потребител, и по-специално за по-малки оператори или такива 
с нетен изходящ трафик. Симулациите на национално равнище и на равнището на 
операторите31 показват, че ако през 2017 г. таваните на цените за роуминг на едро се 
запазят на същото равнище, РКД вероятно няма да бъде съвместим с националните 
ценови модели. Това би подкопало устойчивостта на националните ценови модели за 
най-малко 20 % от операторите в анализираната извадка и/или в най-малко шест 
държави членки. Това не е в съответствие с целта на Регламента относно роуминга да 
даде възможност за въвеждане на РКД в Съюза. Не е съвместимо и с изключителния 
характер на възможността за дерогация поради съображения във връзка с 
устойчивостта, която предполага, че при РКД националният ценови модел е устойчив 
за всички или практически всички оператори в Съюза в полза на техните потребители. 

Освен това възможностите за приходи от роуминг на едро се очаква да се увеличат 
значително с увеличаване на обемите на роуминга в контекста на РКД и естественото 
намаляване на свързаните разходи за единица роуминг. Това е вероятно да доведе до 
значителни и нарастващи трансфери от изходящите оператори към входящите, ако 
таваните за роуминг на едро бъдат запазени на сегашното ниво. 

Както накратко е обобщено в раздел 2.4 по-горе, не се очаква този въпрос да бъде 
разрешен чрез един еднопосочен положителен ефект от задължението за РКД върху 
конкуренцията на пазарите на роуминг на едро. Малко вероятно е обемите РКД сами 
по себе си да допринесат за общо понижение на цените за роуминг на едро в такава 
степен, че разходите за РКД да бъдат намалени до устойчиво равнище, особено за 
държавите, в които тези разходи са високи спрямо националните приходи. С 
създаването на РКД е възможно да възникнат нови бизнес модели и динамика на 
преговорите сред операторите. Съществува обаче риск поради задължението за 
налагане на РКД преговорната позиция на нетния източник на роуминг трафик, 
включително на по-слабите участници на пазарите на роуминг на едро, всъщност да се 
влоши. При липсата на изравнителни мерки този риск не може да бъде изключен. 
Същевременно има законно основание да се определят защитни тавани на такова 
равнище, което да позволи на операторите с по-голям обхват в Съюза или на такива с 
по-големи обеми на трафик да извлекат търговски ползи от възможността за 
интернализиране на разходите в рамките на групата или от договаряне на по-добри 
условия с посетените оператори, които при водене на преговори разполагат с известен 
марж спрямо техните мрежови разходи. 
                                                            
31 Вж. раздел 6.2 от придружаващата оценка на въздействието. 
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В заключение, въвеждането на РКД в Съюза през 2017 г., като се запази 
устойчивостта на националните ценови модели за всички или практически за 
всички оператори, налага допълнително регулиране на пазарите на роуминг на 
едро, така че те да могат да намалят сегашното ниво на цените. Чрез предоставяне 
на по-ниска отправна точка за преговори се очаква по-ниските тавани да допринесат за 
по-ниски от сегашните цени на пазара на едро. 

Гледната точка на посетения пазар 

Що се отнася до рисковете за конкуренцията и стимулите за инвестиране в посетените 
пазари, функционирането на пазарите на роуминг следва да гарантира възстановяване 
на разходите. Това е с цел да се запазят стимулите за инвестиране в посетени мрежи и 
да се избегне нарушаването на националната конкуренция на посетените пазари 
поради регулаторен арбитраж в полза на оператори, които използват корективни мерки 
за достъп до роуминг, за да се конкурират на иначе конкурентни национални посетени 
пазари. 

Относно първия аспект оценките на разходите и събраната информация за сегашните 
цени на едро на пазара показват, че цените понастоящем за роуминг на едро 
значително надвишават свързаните разходи, по-специално за услугите за данни. 

Относно риска от регулаторен арбитраж, преди всичко следва да се вземе под 
внимание фактът, че посетените оператори имат право да включват условия за 
предотвратяване на постоянен роуминг или неправилно използване или злоупотреба с 
достъп до роуминг на едро въз основа на член 3, параграф 6 от Регламента относно 
роуминга. В тази връзка за предотвратяване на такива практики могат да се използват 
условията на договорите за роуминг на едро; обикновено това става чрез изключване 
на постоянния роуминг от отстъпките в цените. Следователно наличието на разлика 
между цените за роуминг на едро със или без отстъпка, а оттам и между максималните 
цени и възможните договорени цени, е ключов елемент, който дава възможност на 
операторите да контролират тези практики. Предложените мерки и в този случай са 
оценени спрямо риска и спрямо възможните мерки за намаляване на този риск. 

В заключение, сегашното ниво на таваните за цените за роуминг на едро 
допълнително би могло да се понижи, по-специално за услугите за данни, като 
същевременно се запази над това на свързаните разходи във всички държави. 

Нови тавани на цените за роуминг на едро в Съюза 

При оценяване на мерките, необходими за въвеждане на РКД през 2017 г., Комисията 
разгледа вариантите на политиката, изложени в Регламента относно роуминга:  

i. да даде възможност за устойчиво премахване на надценките за роуминг на 
дребно за всички или практически за всички оператори в Съюза, като се избягва 
нарушаването на националните пазари;  

ii. да осигури възстановяване на разходите на нивото на пазара на едро, като се 
запазят стимулите за инвестиране в посетени мрежи и се избягва нарушаването 
на националната конкуренция на посетените пазари.  

Следователно Комисията потърси начин за свеждане до минимум на възможните 
случаи, при които операторите биха разчитали на възможността да получат 
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дерогация за целите на устойчивостта, като намали нивото на цените за роуминг 
на едро в Съюза, но и запази таваните над равнището на свързаните разходи във 
всички държави (вж. раздел 2.2). 

Дерогацията, свързана с оценката на устойчивостта, предвидена в член 6в от 
Регламента относно роуминга, е основана на две проверки:  

• оценка на национално равнище на средните разходи за РКД на доставчиците на 
роуминг на дребно (местни оператори) спрямо техните средни приходи;  

• проверка на устойчивостта на нивото на (местен) оператор32.  

Двете проверки, основани на различни набори от налични данни, се допълват и са 
показателни за нивото на устойчивостта на националните ценови модели при 
включените в предложението цени за роуминг на едро. По-специално проверката на 
равнището на оператор няма за цел да представлява точна прогноза за реалния брой 
възможни дерогации за целите на устойчивостта. Те ще трябва да бъдат оценени от 
НРО с много повече данни от операторите, които действително ще подават искане за 
дерогация, каквато Комисията понастоящем може да предостави, и въз основа на 
метод, който ще бъде изложен по-подробно в предстоящ акт за изпълнение. 

В резултат на този анализ Комисията предлага максималните регулирани цени за 
роуминг на едро да се определят на 4 евроцента/минута, 1 евроцент/SMS и 
0,85 евроцента/MB. Според Комисията това равнище:  

• гарантира възстановяване на разходите за предоставяне на услуги за роуминг на 
едро от посетените оператори;  

• дава възможност за конкуренция под тавана на цените;  
• запазва стимулите за инвестиране в посетените пазари;  
• може да изпълнява ролята на гаранция срещу нежелан постоянен роуминг или 

неправилно използване или злоупотреба с достъп до роуминг на едро и срещу 
потенциалните нарушения на националния пазар в резултат на това.  

От гледна точка на пазара на дребно това ниво на цените следва да позволи 
устойчивото предоставяне на РКД от практически всички оператори в Съюза, 
включително от операторите с по-малко възможности при преговори на пазарите на 
роуминг на едро. Същевременно операторите с по-широк обхват в Съюза няма да 
бъдат лишени от възможността да се възползват от тази търговска стратегия. 

Допълнителни мерки 

Комисията предлага също да се даде възможност на посетените и посещаващите 
оператори заедно да се договарят за избора на нерегулирано ниво за сметка на 
регулирания таван, т.е. за определяне на цените въз основа на капацитета или всякакъв 
друг ценови метод. Анализът показва, че това би имало положително въздействие за 
пазара на роуминг на едро, и по-специално при първоначалната фаза на РКД, когато 
има несигурност относно развитието на търсенето. 

И накрая, специфичното ценово регулиране, приложимо към роуминга, предполага, че 
е приложим общ таван за Съюза към съставен продукт, който може да включва също и 
                                                            
32 Въз основа на данните от операторите, събрани през есента на 2015 г., в сътрудничество с ОЕРЕС за 
целите на прегледа на пазара на едро. 
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съставни елементи, като достъп на едро и междусистемни връзки, включително тези, 
които са предмет на национално или потенциално трансгранично регулиране. В това 
отношение се предвижда, че разликите между регулирането на тези съставни елементи 
в Съюза ще намаляват, по-специално чрез перспективата за допълнителни мерки, взети 
в съответствие с Рамковата директива, с цел гарантиране на по-голямо съответствие на 
регулаторните подходи. Междувременно всеки спор между посетени оператори на 
мрежа и други оператори относно прилаганите ставки към тези регулирани съставни 
елементи, необходими за предоставянето на услуги за роуминг на едро, следва да се 
разрешава чрез вземане под внимание на становището на ОЕРЕС в съответствие със 
специфичните регулаторни задължения, приложими към роуминга, Рамковата 
директива и специалните директиви.  

Преглед 

Комисията предлага преразглеждане на мерките, приети от съзаконодателите, две 
години след 15 юни 2017 г., и предоставяне на правомощия на ОЕРЕС за събиране на 
необходимите за това преразглеждане данни. 

Комисията възнамерява да положи всички усилия, за да съдейства на Европейския 
парламент и Съвета за постигане на споразумение относно предложението във 
възможно най-кратък срок, така че потребителите на услуги за мобилни комуникации 
да могат да се ползват от РКД, считано от 15 юни 2017 г. Това е важно, за да се 
отговори на очакванията на обществеността и да се гарантира, че ЕС продължава да 
постига конкретни резултати за нея. 

 


