
VІІ. БЮДЖЕТ 
 
Изпълнение на бюджета на КРС, разпределение на постъпилите приходи и 
направените разходи през 2007 год. 
 

Със Закона за държавния бюджет Министерството на финансите е заложило 
приходи на КРС в размер на 35 050 хил.лв. През годината по бюджета на Комисията са 
постъпили 55 127 хил. лв., което прави преизпълнение на приходната част от 57%. 
Изпълнение на приходите е, както следва: 

 
Таблица № 24 
                                                                                               (хил. лв.) 

Видове приходи 
 

Стойност Дял % 

1.Собствени приходи, утвърдени с бюджета на КРС 
за 2007 г. 

35 050 100 

2. Реализирани приходи по отчет за 2007 г., в т. ч. 55 127 100 
Еднократна такса за издаване на разрешение 9 093 16.49 

Годишна такса контрол 9 055 16.43 
Такса за ползване и временно ползване на ограничен 

ресурс от радиочестотния спектър 
28 476 51.66 

Такса за ползване на позиции на геостационарната 
орбита 

81 0.15 

Такса за ползване на ограничен ресурс - номера от 
националния номерационен план 

6 537 11.86 

Такса за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс след провеждане на търг 

1 383 2.51 

Еднократна такса за административни услуги 240 0.44 
Глоби 181 0.33 
Лихви 3  

Тръжни документи 8  
Първоначална лицензионна такса и еднократна такса за 

регистрация по ЗПУ 
70 0.13 

 
Разпределението на постъпващите в КРС приходи  е регламентирано в чл. 148 от 

ЗЕС и чл. 64 ал. 1 от Закона за пощенските услуги. Постъпилите приходи в КРС са 
разпределени, както следва:  
 
Таблица № 25 

 (хил. лв.) 
№ Направление на разпределение Отчисление 

по пера 
Дял % 

А. В приход на републиканския бюджет, в т.ч. 8 303 15.06 
 Такса за ползване и временно ползване на 

ограничен ресурс от радиочестотния спектър 
7 119 85.74 

 Такса за ползване на позиции на 
геостационарната орбита 

57 0.69 

 Такса за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс след провеждане 
на търг 

968 11.65 

 Глоби 145 1.75 

 150



 151

 
 
 

Първоначална лицензионна такса и 
еднократна такса за регистрация по ЗПУ 

14 0.17 

Б. В приход на ДАИТС, в т. ч. 10 364 18.80 
 Такса за ползване и временно ползване на 

ограничен ресурс от радиочестотния спектър 
9 967 96.17 

 Такса за ползване на позиции на 
геостационарната орбита 

20 0.19 

 Такса за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс след провеждане 
на търг 

346 3.34 

 Първоначална лицензионна такса и 
еднократна такса за регистрация по ЗПУ 

31 0.30 

В. В приход на бюджета на КРС, в т.ч. 36 460 66.14 
 Еднократна такса за издаване на разрешение 9 093 24.94 
 Годишна такса „контрол” 9 055 24.84 
 Такса за ползване и временно ползване на 

ограничен ресурс от радиочестотния спектър 
11 390 31.24 

 Такса за ползване на позиции на 
геостационарната орбита 

4  

 Такса за ползване на ограничен ресурс - 
номера от националния номерационен план 

6 537 17.94 

 Такса за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс след провеждане 
на търг 

69 0.19 

 Еднократна такса за административни услуги 240 0.66 
 Глоби 36 0.10 
 Лихви 3  
 Тръжни документи 8  
 Първоначална лицензионна такса и 

еднократна такса за регистрация по ЗПУ 
25 0.08 

 Всичко отчисления  55 127 100 
 
 
 2. Разходите на КРС за 2007 г. са, както следва: 
 
Таблица № 26                                        
                                                                                        (хил. лв.) 

Видове разходи Стойност Дял % 
Заплати 3 112 42.2 
Осигурителни вноски 578 7.8 
Други възнаграждения и плащания 378 5.1 
Издръжка 1 714 23.2 
Членски внос 57 0.8 
Капиталови разходи 1 537 20.9 
Общо разходи 7 376 100 
 


