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Информация, публикувана на сайта на КРС  

 1.  Документи от българското законодателство - 
закони, подзаконови нормативни актове  PDF 

 2. 

 Информация за бюджета и финансовите отчети на 
КРС, която се публикува съгласно Закона за 
публичните финанси; 
 

PDF;XLS 

 3.   Подлежащата на публикуване информация по 
ЗПУКИ HTML 

 4. 

 Актове на КРС: 
  - Решения на КРС  
  - Документи, свързани с административното 
обслужване 

HTML;PDF; 
DOC; DOCX 

 5.   Годишни доклади на КРС PDF 

 6. 
  Профил на купувача - предварителни обявления, 
обществени поръчки, събиране на оферти с обява, 
пазарни консултации 

PDF; HTM 

 7.   Обявления за конкурси за държавни служители HTM; PDF 
 8.  Проекти на нормативни актове PDF 

 9. 

 Устройствен правилник и вътрешни правила, 
свързани с предоставянето на административни 
услуги на гражданите 
 

PDF 

10.   Информация за упражняването на правото на 
достъп до обществена информация PDF 
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Информация, публикувана в отворен машинночетим формат на Портала  
на   отворените данни 

 
 
Всички долуизброени регистри се публикуват в машинночетим формат : XML 

 
1. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за производствени нужди 

2. Публичен регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по 

чл. 38, т. 1 – 3 от ЗПУ 

3. Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 

от ЗПУ 

4. Публичен регистър на радиолюбителите / Физически лица 

5. Публичен регистър на радиолюбителите / Юридически лица 

6. Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да 

осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) 

7. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър(чл.33, ал.1, т.2 

от ЗЕС) / Данни за предприятията 

8. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за FM / Радиочестотен спектър за аналогово 

радиоразпръскване с местно покритие 

9. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за FM / Радиочестотен спектър за аналогово 

радиоразпръскване с национално покритие 

10. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за телевизионни мрежи / Радиочестотен спектър за 

телевизионни мрежи с местно покритие 

11. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за телевизионни мрежи / Радиочестотен спектър за 

телевизионни мрежи с национално покритие 

12. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за DVB-T 

13. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за неподвижната радиослужба от вида точка към точка 
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http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:51
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:51
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:48
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:48
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:47
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:47
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:46
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:45
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:1
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:1
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:2
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:2
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:2
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:3
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:3
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:3
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:4
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:4
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:4
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:5
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:5
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:5
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:6
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:6
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:6
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:7
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:7
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:8
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:8


14. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за неподвижната радиослужба от вида "FWA в обхват 26 

GHz" 

15. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за неподвижна - спътникова радиослужба 

16. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за подвижна радиослужба - Персонално повикване 

17. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за подвижна радиослужба -TRUNK 

18. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за подвижна радиослужба - PMR 

19. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за подвижна радиослужба - TETRA 

20. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги / Радиочестотен спектър за наземна мрежа - в обхвати 900 MHz 

и/или 1800 MHz 

21. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги / Радиочестотен спектър за наземна мрежа - в обхват 2 GHz 

22. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги / Радиочестотен спектър за наземна мрежа - в обхват 3,6 GHz 

23. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа - PAMR 

24. Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - 

радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа - GSM-R 

25. Регистри на предприятията, които имат временни разрешения за ползване на ИООР 

- радиочестотен спектър 

26. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - позиция на геостационарна орбита 

(чл.33, ал.1, т.2 от ЗЕС) / Данни за предприятията 

27. Регистри на предприятията, които имат разрешение за предоставяне на позиция на 

геостационарната орбита, определена за република България - BUL00000 
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http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:9
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:9
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:9
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:10
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:10
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:11
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:11
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:12
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:12
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:13
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:13
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:14
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:14
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:15
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:15
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:15
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:15
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:16
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:16
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:16
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:17
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:17
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:17
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:18
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:18
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:19
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:19
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:20
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:20
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:21
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:21
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:21
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:22
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:22


28. Регистри на предприятията, които имат разрешение за предоставяне на позиция на 

геостационарната орбита, определена за република България - BUL02000 

29. Регистри на предприятията, които имат разрешение за предоставяне на 

интегрираната мобилна спътникова система 

30. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - номера (чл.33, ал.1, т.2 от ЗЕС) / Данни 

за предприятията 

31. Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - номера (чл.33, ал.1, т.2 от ЗЕС) / 

Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
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http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:24
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:24
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:25
http://crc-esoed.int.crc.bg:8080/apex/f?p=912:14045:4050559816966150::NO:14045:P14045_EXP_PUB_REG_ID:25
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	Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна съгласно чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация

