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Изпълнение на бюджета на КРС за 2015 г.  
Комисията за регулиране на съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджет. 
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. Министерство 

на финансите е определило на КРС: 
• приходи в размер на 81 500 хил. лв.  
• разходи в размер на 7 596 хил. лв. 

Комисията администрира приходи съгласно чл. 51 ал. 1 от ЗЕС и чл. 62 от ЗПУ.  
През 2015 г. постъпилите приходи от такси, наказателни постановления и лихви са 

в размер на 64 191 хил. лв. или изпълнение 79%. Таксите с относително постоянен 
характер, свързани с издадените разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс, достигат 43 000 хил. лв. Останалите 38 500 хил. лв. са предвидени като 
приходи от еднократни такси и не са изпълнени, независимо от предприетите действия от 
страна на комисията. През 2015 г. КРС на два пъти обяви намерение за провеждане на 
търг за издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър в радиочестотната 
лента 2500-2690 MHz с решения № 411 от 31.08.2015 г. и № 477 от 08.10.2015 г., като в 
определените срокове не постъпиха намерения от предприятията.  

Като добра практика по отношение на събираемостта на приходите може да се 
посочи, че комисията ежегодно напомня на предприятията за възможността да ползват 5-
процентна отстъпка при плащане на годишните такси за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - номера, радиочестотен спектър и/или позициите на 
геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни 
споразумения, до 31-ви март на съответната година, в съответствие с чл. 13, ал. 2 от 
Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС, като: 

• публикува съобщение на сайта на КРС и 
• изпраща автоматично генерирани индивидуални съобщения по електронна 

поща.  
В резултат, за 2015 г. 95% от приходите от този вид такси са събрани още в 

първото тримесечие на годината, като тенденцията е трайна и възходяща и все повече 
предприятия се възползват от предоставената възможност.  
 Структурата на приходната част на бюджета на КРС за 2015 г. е, както следва: 

Таблица 13 
 

Видове приходи Стойност  
в хил. лв. 

Дял (%) 

1. Собствени приходи, утвърдени с бюджета на КРС за 2015 г. 81 500  
2. Реализирани приходи за 2015 г., в т. ч.: 64 191 100.00 
- еднократни такси 15 679  24.43 
- административна годишна такса контрол 4 450   6.93 
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър 31 404  48.92 
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
позиции на геостационарната орбита, определени за Република 
България съгласно международни споразумения 143 0.22 
- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
след провеждане на търг 2 375 3.70 

101 
 



Видове приходи Стойност  
в хил. лв. 

Дял (%) 

- такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
номера от Националния номерационен план (ННП) 7 534  11.74 
- глоби и имуществени санкции 2 575  4.01 
- лихви 31 0.05 

  
 
 
Разпределение на постъпилите приходи и направените разходи през 2015 г. 
 
Постъпилите приходи в КРС през 2015 г. са разпределени съгласно чл. 148 от ЗЕС 

и чл. 64 от ЗПУ в приход на държавния бюджет (ДБ), МТИТС и по бюджета на КРС, както 
следва: 

Таблица 14 

№ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
ПО ПЕРА В 

ХИЛ. ЛВ. 

ДЯЛ (%) 

А. В ПРИХОД НA ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 
ВСИЧКО, В Т. Ч. ОТ: 22 350 34.82 

1 Годишни такси за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър 7 851 35.13 

2 Годишни такси за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – позиции на 
геостационарната орбита, определени за 
Република България съгласно международни 
споразумения 100  0.45 

3 Еднократни такси за допълнение и за 
удължаване срока на действие на разрешение 10 677 47.77 

4 Такси за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс след провеждане на търг 1 662 7.43 

5 Глоби и имуществени санкции  2 060                            9.22 
Б. В ПРИХОД НА МТИТС ВСИЧКО, В Т. Ч.: 15 434 24.04 
1 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - РЧС 10 991 71.21 
2 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - позиции на 
геостационарната орбита, определени за 
Република България съгласно международни 
споразумения 36                       0.23 

3 Еднократни такси за допълнение и за 
удължаване срока на действие на разрешение 3 813                     24.71 

4 Такси за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс след провеждане на търг 594 3.85 

В. В ПРИХОД НА БЮДЖЕТА НА КРС 
ВСИЧКО, В Т. Ч.: 

 
26 407 41.14 

1 Еднократни административни такси за 
издаване на разрешение и за административни 
услуги 427 1.61 

102 
 



 

 

 

Във връзка с чл. 163, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 337 
на ЗЕС, при неплащане на публични задължения и установяване на нарушения КРС 
издава актове за установяване на публични държавни вземания и наказателни 
постановления. На основание т. 74 от Указанията на Министерство на финансите към 
ДДС № 12 от 10.12.2009 г., принудително чрез Националната агенция за приходите през 
2015 г. са събрани приходи в размер на 1 582 хил. лв., разпределени по следния начин: 

Таблица 15 
     

  

Процентно 
съотношение 

за 
разпределяне 

Общо Разпределение 

Приходи от: (%) 
 (хил. 
лв.) 

ДБ 
(хил. лв.) 

МТИТС 
(хил. 
лв.) 

КРС 
(хил. 
лв.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Наказателни постановления (НП) 80-0-20 63 50 0 13 
Актове за установяване на публично 
държавно вземане (АУПДВ) 25-35-40 9 2 3 4 
Лихви по НП и АУПДВ 0-0-100 1 510 0 0 1 510 
ВСИЧКО: 1 582 52 3 1 527 

 
Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й 

(включително за проекти, свързани с регулирането на пазарите), за участие в работата на 
Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за 
осигуряване на ефективен и действен контрол. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Еднократни такси за допълнение и за 
удължаване срока на действие на разрешение 762 2.89 

3 Административна годишна такса контрол 4 450 16.85 
4 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - РЧС 12 562                                  47.57 
5 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - позиции на 
геостационарната орбита, определени за 
Република България съгласно международни 
споразумения 7 0.03 

6 Такси за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс след провеждане на търг 119 0.45 

7 Годишни такси за ползване на  индивидуално 
определен ограничен ресурс – номера от ННП  7 534 28.53 

8 Глоби и имуществени санкции  515 1.95 
9 Лихви 31 0.12 

  
ВСИЧКО ОТЧИСЛЕНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 64 191  100.0 
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Структурата на разходите за 2015 г. е както следва: 
 

Таблица 16 
 

Видове разходи Стойност 
(хил. лв.) Дял (%) 

1. Заплати 3 635 51.55 
2. Осигурителни вноски 920 13.05 
3. Други възнаграждения и плащания 183 2.60 
4. Издръжка 1 804 25.58 
5. Членски внос 51 0.72 
6. Капиталови разходи 458 6.50 
Общо разходи 7 051             100% 

 
През 2015 г. разходването на бюджетни средства е извършвано при строго спазване 

на финансовата дисциплина и приоритетно изпълнение на проекти, които са възложени на 
КРС с нормативни актове. 

В комисията е изградена организация за осъществяване на контрол при 
постъпването, разходването и отчитането на бюджетни средства при спазване на 
принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. 
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