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1. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА НА 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА (КРС/Комисията) 

 

1.1.  Отчет на приходите по бюджета на КРС към 30.06.2021 г. (Приложение 

№ 1) 

 

ПРИХОДИ 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет  

Общо приходи: 130 806 000 130 806 000 117 983 700 

Данъчни приходи    

Неданъчни приходи 130 806 000 130 806 000 117 983 700 

Приходи и доходи от собственост    

Държавни такси 130 556 000 130 556 000 117 440 603 

Глоби, санкции и наказателни лихви 250 000 250 000 498 048 

Приходи от концесии      

Други     45 049 

Помощи, дарения и други безвъзмездно 

получени суми      

 

Приходите на Комисията към 30.06.2021 г. са от следните приходоизточници: 

1. административни такси; 

2. годишни такси за ползване и за временно ползване на радиочестотен спектър;. 

3. такси за ползване на номерационни ресурси; 

4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги (ЗПУ), Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ); 

5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на радиочестотен спектър 

или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър; 

6. годишни такси за ползване на позициите на геостационарната орбита със съответния 

радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова 

система; 

7. еднократни такси за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър; 

8. глоби и имуществени санкции; 

9. лихви по просрочени вземания; 

10. други източници и от дейности, определени в закон. 

 Размерът на таксите се определя в тарифите за таксите, които се събират от КРС по Закона 

за електронните съобщения (ЗЕС), по ЗПУ и по ЗЕСМФИ. 

Администрирането на приходите от такси е във функционалната компетентност на дирекция 

„Финансови и административни дейности“ в Комисията за регулиране на съобщенията.  

Горепосоченото звено е пряко отговорно и за приходите от глоби, санкции и наказателни 

лихви. 

          Към 30.06.2021 г. изпълнението на приходната част от бюджета на КРС е 117 984 хил. лв. при 

планирани 130 806 хил. лв. за цялата 2021 г. или 90 % изпълнение. Част от постъпилите приходи, в 

размер на 77 318,5 хил. лв., са от еднократни такси за издаване, допълнение и удължаване срока на 

разрешения в обхвати 900 MHz, 1800 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GНz и 2 GHz. В това число се включват и 

приходите от общо 13 400 хил. лв. за издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър 

в резултат на проведения през месец април 2021 г. търг с тайно наддаване за предоставяне на 

радиочестотен спектър в обхват 3,6 GНz. 
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1.2. Отчет на разходите по бюджета на КРС по Функционална област 

„Електронни съобщения и пощенски услуги“, Бюджетна програма „Регулиране на 

електронните съобщения и пощенските услуги“ към 30.06.2021 г. (Приложение № 

2а) 

 

 

1.3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в 

рамките на съответните области на политики/функционални области към 

30.06.2021 г. (Приложение № 2б) 

 

 

 

Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ 

ФУНКЦИОНАЛ-

НИ ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи 
Администрирани 

разходи 

 

на Комисия за 

регулиране на 

съобщенията 

(в лева) 

Общо 

разходи 

По 

бюджета на 

ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

ведомстве-

ни 

По 

бюджета  

на ПРБ 

По 

други 

бюдже-

ти и 

сметки 

за средс

тва от 

ЕС 

Общо 

админист

рирани 

По 

бюдже-та 

на ПРБ 

По 

други 

бюдж

е-ти и 

сметк

и 

за сре

дства 

от ЕС 

4300.00.00 Общо разходи 4 113 636 4 113 636  4 050 714 4 050 714  62 922 62 922  

4300.01.00 

Функционална 

област 

„Електронни 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 4 113 636 4 113 636  4 050 714 4 050 714  

 

 

 

 

 

62 922 

 

 

 

 

 

62 922  

4300.01.01 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране на 

електронните 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 4 113 636 4 113 636  4 050 714 4 050 714  

 

 

 

 

 

 

62 922 

 

 

 

 

 

 

62 922  

 

 

 

Класифика-

ционен код* 

РАЗХОДИ  

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

4300.00.00 Общо разходи по бюджета на КРС 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

4300.01.00 Функционална област „Електронни 

съобщения и пощенски услуги” 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на 

електронните съобщения и 

пощенските услуги” 21 486 500 21 153 700 4 113 636 
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1.4. Финансиране на консолидираните разходи (Приложение № 3) 

 

    

Финансиране на консолидираните разходи, 

обхванати в програмния бюджет 

(в лева) 

Закон Уточнен план Отчет 

Общо консолидирани разходи: 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

Общо финансиране: 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

От бюджета на ПРБ 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. 

от:       

Централен бюджет, в т.ч.:       

Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)       

Други програми и инициативи, по които Република 

България е страна-партньор       

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в 

консолидираната фискална програма       

Други, в т.ч. предоставени трансфери за други 

бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета 

на ПРБ       

    

 

2. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА КРС  

 

Към 30.06.2021 г. няма извършени промени в организационната структура на 

КРС. 

    

 

3. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА КРС (Приложение № 4) 

 

През отчетния период са извършени следните промени на показатели по 

бюджета на КРС: 

Приложение № 4 – Преглед на настъпилите през отчетния период промени на 

показателите по бюджета. 
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№ 

п

о 

р

е

д 

Наименование на 

акта 

Нормативно 

основание 

Мотиви Наименование 

на 

бюджетните 

програми 

Ефект върху 

бюджета 

Влияни

е върху 

показат

елите за 

изпълне

ние 

1 Постановление № 

113 от 29.03.2021 г. 

на Министерския 

съвет (ПМС) за 

одобряване на 

допълнителни 

разходи по 

бюджета на 

Министерството на 

здравеопазването за 

2021 г. за сметка на 

разходи и/или 

трансфери по 

бюджетите на 

първостепенните 

разпоредители с 

бюджет по 

държавния бюджет 

и субсидии и други 

текущи трансфери 

и капиталови 

трансфери на 

нефинансови 

предприятия за 

2021 г. и 

Протоколно 

решение № 4 от 

01.04.2021 г. на 

КРС 

чл. 106, ал. 3 

от Закона за 

държавния 

бюджет на 

Република 

България за 

2021 г. и чл. 

6, ал. 4 от 

ПМС № 408 

от 23 

декември 

2020 г. за 

изпълнението 

на държавния 

бюджет на 

Република 

България за 

2021 г. 

С 

извърше

ната 

корекци

я са 

осигуре

ни 

средства 

за 

COVID 

мерки за 

сметка 

на 

намален

ие на 

бюджета 

на КРС 

Функционална 

област 

„Електронни 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране на 

електронните 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 

Намаляват се 

Ведомствените 

разходи, в т.ч. 

Капиталови 

разходи, 

Придобиване 

на дълготрайни 

активи и 

основен ремонт 

със 178 500 лв. 

Променя 

трансферите 

между бюджета 

на КРС и ЦБ 

(нето) със 

178 500 лв. 

Намалява 

максималния 

размер на 

новите 

задължения за 

разходи, които 

могат да бъдат 

натрупани през 

2021 г. със 

178 500 лв.  

Няма 

2 ПМС № 

177/29.04.2021 г. за 

одобряване на 

чл. 106, ал. 3 

от Закона за 

държавния 

С 

извърше

ната 

Функционална 

област 

„Електронни 

 Намаляват се 

Ведомствените 

разходи, в т.ч. 

Няма 
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допълнителни 

разходи и 

трансфери по 

бюджета на 

Министерството на 

здравеопазването за 

2021 г. за сметка на 

разходи и/или 

трансфери по 

бюджетите на 

първостепенните 

разпоредители с 

бюджет по 

държавния бюджет 

и субсидии и други 

текущи трансфери 

и капиталови 

трансфери за 

нефинансови 

предприятия за 

2021 г. и 

Протоколно 

решение № 1 от 

11.05.2021 г. на 

КРС 

бюджет на 

Република 

България за 

2021 г. и чл. 

6, ал. 4 от 

ПМС № 408 

от 23 

декември 

2020 г. за 

изпълнението 

на държавния 

бюджет на 

Република 

България за 

2021 г. 

корекци

я са 

осигуре

ни 

средства 

за 

COVID 

мерки за 

сметка 

на 

намален

ие на 

бюджета 

на КРС 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране на 

електронните 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 

Капиталови 

разходи, 

Придобиване 

на дълготрайни 

активи и 

основен ремонт 

със 154 300 лв. 

Променя 

трансферите 

между бюджета 

на КРС и ЦБ 

(нето) със 

154 300 лв. 

Намалява 

максималния 

размер на 

новите 

задължения за 

разходи, които 

могат да бъдат 

натрупани през 

2021 г. със 

154 300 лв. 

 

4. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ 

„ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“ КЪМ 30.06.2021 

Г. 

 

КРС е орган, който упражнява правомощия и изпълнява функции и задачи, 

уредени в ЗЕС, ЗПУ, ЗЕСМФИ и Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и в техните подзаконови актове. Като 

национален регулаторен орган, определен в ЗЕС, Комисията извършва наблюдение и 

надзор на изпълнението на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни мрежи в 

рамките на Съюза и на Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 ноември 2015 година 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 (Регламент (ЕС) № 2015/2120). КРС прилага Регламент (ЕС) 

2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите 

за трансгранична доставка на колетни пратки. КРС прилага и секторните политики в 

областта на електронните съобщения и на пощенските услуги, както и държавната 

политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. 

Стратегическа цел 1: Ефективна и ориентирана към бъдещето регулаторна 

среда 

1.1. Участие на различни нива и в различни формати на национално ниво при 

изготвянето на законовите промени, необходими за прилагането на Директива (ЕС) 
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2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване 

на Европейски кодекс за електронни съобщения (Европейския кодекс за електронни 

съобщения/Кодекса).  

В периода 01.01.2021 г. – 17.02.2021 г., КРС подпомага Комисията по транспорт, 

информационни технологии и съобщения на Народното събрание във връзка с работата 

по проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЕС (ЗИД на ЗЕС) с оглед въвеждане 

на Европейския кодекс за електронни съобщения. КРС участва активно в обсъждането 

на законопроекта в комисиите на Народното събрание и експерти на комисията оказаха 

съдействие на експертно ниво на вносителя. ЗИД на ЗЕС е обнародван в „Държавен 

вестник“, бр. 20 от 9 март 2021 г., в сила от 13 март 2021 г.  

1.2. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с 

разпоредбите на Кодекса. 

След влизане в сила на ЗИД на ЗЕС (обн., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., в сила от 

13 март 2021 г.), КРС започна процеса по подготовка на проекти на подзаконови актове 

с цел привеждането им в съответствие с новите изменения в закона. През полугодието 

са проведени следните процедури за приемане на подзаконови нормативни актове, 

съгласно ЗЕС и процедури за привеждане в съответствие на действащите нормативни 

актове: 

1.2.1. Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби: 

При изготвяне на проекта на нормативен акт е проведена процедура за 

обществено обсъждане (Решение на КРС № 211 от 03.06.2021 г.). Правилата за 

използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от 

спътникови радиослужби са изпратени с писмо с изх. № 03-05-3/15.06.2021 г. до 

Министерството на икономиката (МИ) за нотификация от Европейската комисия (ЕК). 

Правилата са нотифицирани от МИ и публикувани на страницата на ЕК на 

следния адрес: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/bg/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=353. 

1.2.2. Проект на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър: 

При изготвяне на проекта на нормативен акт е проведена процедура за 

обществено обсъждане (Решение на КРС № 210 от 03.06.2021 г.). Правилата за свободно 

използване на радиочестотния спектър са изпратени с писмо с изх. № 03-05-4/15.06.2021 

г. до МИ за нотификация от ЕК. 

Правилата са нотифицирани от МИ и публикувани на страницата на ЕК на 

следния адрес: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/bg/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=359. 

1.2.3. Проект на Правила за условията и реда за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, които ползват радиочестотен спектър 

след регистрация : 

При изготвяне на проекта на нормативен акт е проведена процедура за 

обществено обсъждане (Решение на КРС № 222 от 17.06.2021 г.). Правилата за 

условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни 

съобщителни мрежи, които ползват радиочестотен спектър след регистрация са 

изпратени с писмо с изх. № 03-05-5/25.06.2021 г. до МИ за нотификация от 

Европейската комисия ЕК. 

Правилата са нотифицирани от МИ и публикувани на страницата на ЕК на 

следния адрес: 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/bg/search/?trisaction=search.detail&year=202

1&num=380. 
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1.2.4. Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър за наземни 

мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на 

разрешение (Решение на КРС № 149 от 15.04.2021 г.).  

Към 30.06.2021 г. - предстоящо приемане на резултатите от общественото 

обсъждане на проекта на нормативния акт и изпращане до МИ за нотификация на ЕК. 

1.2.5. Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване (Решение на КРС 

№ 204 от 27.05.2021 г.).  

Към 30.06.2021 г. - предстоящо приемане на резултатите от общественото 

обсъждане на проекта на нормативния акт и изпращане до МИ за нотификация на ЕК. 

1.2.6. Проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба (Решение на КРС № 206 от 

27.05.2021 г.). 

Към 30.06.2021 г. - предстоящо приемане на резултатите от общественото 

обсъждане на проекта на нормативния акт и изпращане до МИ за нотификация на ЕК. 

1.2.7. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 

2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 

предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Решение 

на КРС № 205 от 27.05.2021 г.).  

Към 30.06.2021 г. - предстоящо приемане на резултатите от общественото 

обсъждане на проекта на нормативния акт. 

1.2.8. Проект на Функционални спецификации за преносимост на номера от 

националния номерационен план (Решение на КРС № 226 от 24.06.2021 г.).  

Към 30.06.2021 г. - публикуван проект за обществено обсъждане. 

 1.2.9. Проект на Наредба по чл. 33, ал. 6 от ЗЕС за условията и реда за водене, 

поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на мобилни 

мрежи. 

Към 30.06.2021 г. е изготвен проект и предстои провеждане на процедура за 

обществено обсъждане по реда на чл. 36 от ЗЕС.  

През второто отчетно полугодие на 2021 г. продължава дейността по изготвяне 

и предстои приемането на нови подзаконови нормативни актове, на основание 

разпоредбите на ЗЕС. . 

1.3. Сътрудничество с националните регулаторни органи на държавите членки.  

През изминалия период КРС взе участие в срещи на контактните мрежи (КМ) и 

Пленарните заседания на Органа на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения (BEREC)  и на Групата на европейските регулатори в областта на пощенските 

услуги (ERGP), както следва: 

 1-ва извънредна виртуална среща на КМ на BEREC, проведена на 12 

януари 2021 г; 

 1-ва виртуална среща на КМ на BEREC за 2021 г., проведена на 11-12 

февруари 2021 г.; 

 46-то виртуално пленарно заседание на BEREC, проведено на 11-12 март 

2021 г.; 

 9-ти форум на BEREC на заинтересованите страни, проведен виртуално на 

1 април 2021 г.; 

 2-ра извънредна виртуална среща на КМ на BEREC, проведена на 21 април 

2021 г.; 

 2-ра виртуална среща на КМ на BEREC за 2021 г., проведена на 20-21 май 

2021 г.; 
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 3-та виртуална среща на КМ на BEREC, проведена на 8 юни 2021 г.; 

 54-та Генерална асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) и 

47-то Пленарно заседание на Съвета на регулаторите на BEREC и 

Пленарно заседание на Управителния съвет на Службата на BEREC, 

проведени виртуално на 09-11 юни 2021 г.; 

 77-ма Генерална асамблея на ETSI, проведена виртуално на 13 и 14 април 

2021 г.; 

 56-та среща на Националните стандартизационни организации за ETSI 

(НСО), проведена виртуално на 12 април 2021 г.; 

 Пленарно заседание на Комитета по въпросите на Международния съюз 

по далекосъобщения (Com-ITU) към CEPT, проведено виртуално на 5-7 

май 2021 г.; 

 2-ри семинар във връзка с онлайн проучване на Европейската комисия 

относно тенденциите на пазара на доставки на 5G, проведен виртуално на 

19 май 2021 г.; 

 57-ма среща на НСО за ETSI – проведена виртуално на 9 и 22 юни 2021 г. 

1.4. Участие в работата на BEREC по изработване на предвидените насоки и 

документи за изпълнение на Кодекса.  

Представители от Комисията участваха в горепосочените срещи на КМ и в 

експертните работни групи на BEREC по съществени въпроси от изпълнението на 

Работната програма на BEREC за 2021 г.   

Стратегическа цел 2: Насърчаване на устойчив конкурентен пазар и защита 

на потребителите 

2.1. Подобряване на условията за инвестиране в мрежи и услуги, включително в 

мрежите с много голям капацитет.  

В изпълнение на правомощията си на орган за решаване на спорове по Глава 

осма от ЗЕСМФИ и чл. 10, параграф 1 от Директива 2014/61/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на 

разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, в 

периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г., КРС приключи четири процедури за разглеждане 

на спорове между оператори на електронни съобщителни мрежи и 

електроразпределителните дружества, и между оператори на електронни съобщителни 

мрежи. Чрез изпълнение на ролята на КРС на орган за решаване на спорове по ЗЕСМФИ 

се подобрява регулаторната среда за разполагане и експлоатация на мрежите с много 

голям капацитет и се осигурява сигурност и предвидимост на условията за 

предприятията. 

2.2. Осигуряване на широка достъпност на електронните съобщителни услуги, 

включително предоставяни от мрежи с много голям капацитет.  

Извършена е проверка и анализ на предоставените от „Борика“ АД одитни 

доклади за оценка на съответствието на практиките и политиките при предоставяне на 

удостоверителните услуги, както и на базовите и оперативните удостоверения на 

доставчиците на удостоверителни услуги с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и 

удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна 

на Директива 1999/93/ЕО. 

2.3. Осигуряване на ефективно управление и ефикасно използване на 

ограничения ресурс – радиочестотен спектър, в съответствие с политиките на ЕС. 

За постигане на тази цел са извършени следните дейности: 
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 приключени са обществените консултации относно обявено намерение за 

ограничаване на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 

3.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни 

услуги с национално покритие и са приети резултатите от тях (Решение на КРС № 35 от 

28.01.2021 г.); 

 издадени са разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 

3.6 GHz. 

На 6 април 2021 г. КРС проведе търг с тайно наддаване за издаване на три 

разрешения за ползване на радиочестотен спектър от обхват 3.6 GHz, с национално 

покритие, за срок от двадесет години. 

В резултат на търга, с решения №№ 171, 172, 173 от 11 май 2021 г., КРС издаде 

разрешения за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz на трите мобилни 

оператора, участвали в търга – „А1 България“ ЕАД, „Теленор България“ ЕАД и 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД; 

 приключени са обществените консултации относно обявено намерение за 

ограничаване на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 

2.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни 

услуги с национално покритие и са приети резултатите от тях (Решение на КРС № 22 от 

21.01.2021 г.). В резултат КРС издаде три разрешения за ползване на радиочестотен 

спектър в обхват 2.6 GHz за наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни 

съобщителни услуги; 

 приключени са обществените консултации относно перспективите и 

условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz и са приети 

резултатите от тях (Решение на КРС № 93 от 04.03.2021 г.).  

Предприятията заявиха принципен интерес към получаване на спектър в обхват 

26 GHz. В рамките на 2021 година се обсъжда провеждането на нова обществена 

консултация, както и възможността предоставянето на радиочестотен спектър на 

географски принцип в третата пионерна лента за развитие на 5G; 

 предоставен е допълнителен радиочестотен спектър в обхват 2 GHz на 

трите основни мобилни предприятия за наземна мрежа, позволяваща предоставянето на 

електронни съобщителни услуги; 

 продължен е срокът на действие на разрешение за ползване на 

радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на електронни 

съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни 

услуги, издадено на „Теленор България” EАД; 

 проведени са 4 (четири) изпита за радиолюбителска правоспособност (на 

20.05.2021 г. в гр. Варна, на 13.05, 14.05 и 28.05 в гр. София), на които са изпитани 121 

лица; 

 изготвени са становища и предложения до Съвета по националния 

радиочестотен спектър с предложения за изменение на Националния план за 

разпределение на радиочестотния спектър, с което да се постигне хармонизиране на 

разпределенията и условията за използване на радиочестотния спектър; 

 извършено е планиране и анализ на техническите характеристики на 

мрежи за радиоразпръскване и са изготвени и подадени заявки за координация в 

Международния съюз по далекосъобщения, съгласно Регионално споразумение за 

използване на честотен обхват 87.5-108.0 MHz за УКВ (FM) звуково радиоразпръскване, 

Женева - 1984 г.; 

 актуализирана е информацията в честотната информационна система на 

Европейския съобщителен офис – EFIS (EСO Frequency Information System); 
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 осъществен е контрол по ефективно управление и използване на 

радиочестотния спектър (РЧС) за граждански нужди и установяване на източниците на 

радиосмущения - текущ контрол относно осъществяване на електронни съобщения и 

предоставяне на електронни съобщителни услуги, включващ ежедневен обзорен 

мониторинг на РЧС от стационарните станции за радиомониторинг на Националната 

система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди за проверка на 

действителната заетост и спазване на изискванията на ЗЕС, издадените разрешения и 

международно определените правила;  

 извършен е анализ на състоянието и заетостта на РЧС, като резултатите 

са обективирани в изготвените 104 измерителни протокола;  

 извършен е анализ на резултатите от проведения радиомониторинг през 

2020 г. за оценка на трансграничните излъчвания в пограничните райони в обхватите за 

УКВ радио- и телевизионно разпръскване;  

 извършени са проверки за съответствие на 21 УКВ ЧМ 

радиопредавателни и телевизионни предавателни станции с одобрените технически 

характеристики; 

 154 проверки и измервания във връзка с постъпили сигнали за 

радиосмущения; за всички случаи своевременно са предприемани необходимите мерки 

за бързо локализиране и отстраняване на източниците на радиосмущения;  

 осъществен е мониторинг на УКВ-ЧМ честотните обхвати за радио- и 

телевизионно разпръскване за оценка на трансграничните замърсявания: извършени са 

измервания на територията на 23 населени места;  

 осъществен е мониторинг на УКВ-ЧМ честотните обхвати за радио- и 

телевизионно разпръскванеза оценка на електромагнитната обстановка: извършени са 

измервания на територията на 25 населени места;  

 осъществен е мониторинг на УКВ-ЧМ честотния обхват за 

радиоразпръскване на радиосигнали измерване на основните параметри на 

радиопредавателните станции, излъчващи на територията на 23 населени места, като са 

извършени над 6000 измервания (напрегнатост на ЕМП, офсет, максимална честотна 

девиация);  

 осъществен е мониторинг на PMR честотни диапазони - проведен е 

мониторинг в 16 населени места за оценка на действителната заетост на РЧС и 

регистриране на незаконни радиоизлъчвания; 

 осъществен е мониторинг за оценка на действителната заетост на честотен 

диапазон, определен за работа на радиосредствата на ДП „Ръководство на въздушното 

движение“;  

 осъществен е мониторинг за оценка на действителната заетост на 

честотни диапазони, предназначени за работа на мобилните наземни мрежи по стандарт 

GSM/UMTS/LTE;  

 извършени са проверки за спазване на условията на разрешенията на 

предприятия, притежаващи УКВ ЧМ радиопредавателни и телевизионни предавателни 

станции;  

 извършени са 11 (единадесет) проверки във връзка с дадени предписания 

на предприятия, притежаващи УКВ ЧМ радиопредавателни и телевизионни 

предавателни станции;  

 извършени са 150 (сто и петдесет) проверки във връзка с отнети, 

прекратени и с изтекъл срок разрешения с оглед предотвратяване на нерегламентирано 

използване на РЧС;  
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 осъществен е контрол на покритието и качеството на предоставяните 

услуги от DVB-T мрежите чрез мониторинг и проверки във връзка с постъпили сигнали 

относно осигуреното покритие на наземна цифрова телевизия по стандарт DVB-T - във 

връзка с постъпили 35 (тридесет и пет) сигнали за проблеми с покритието и 54 планови 

проверки;  

 осъществен е контрол на покритието и качеството на предоставяните 

услуги от GSM/UMTS/LTE мрежите чрез планови измервания на покритието и 

качеството на услугите, предоставяни от наземните мрежи по стандарт 

GSM/UMTS/LTE - проведени са планови измервания в 20 (двадесет) населени места и 

във връзка с 3 (три) постъпили сигнала за проблеми с покритието на наземни мрежи;  

 осъществен е контрол и измерване на интермодулационни продукти от 

тип А1 получавани при работа на близко разположени УКВ-ЧМ радиопредавателни 

средства за проверка на защитното отношение спрямо интермодулационни продукти в 

честотен диапазон 109 – 137MHz, определен за работа на радиосредствата на ДП 

„Ръководство на въздушното движение“ –  изследвани са 2 (два) радиопредавателени 

обекта. 

2.4. Извършване на пазарни анализи, определяне на предприятия със значително 

въздействие върху съответен пазар и определяне на специфични задължения. 

В изпълнение на заложената стратегическа цел, са предприети действия за 

стартиране на трети кръг на анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет 

(пазар 2 от Препоръка 2020/2245/ЕС на Европейската комисия относно съответните 

пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на 

регулиране ex ante).  

2.5. Осигуряване на устойчиво конкурентно развитие на пазара на пощенски 

услуги. 

За постигането на тази цел са извършени следните дейности: 

 разгледано е внесено намерение за компенсиране на несправедливата 

финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга (УПУ) през 2020 г. 

Дейността включва изготвяне на становище по внесен от „Български пощи” ЕАД 

хипотетичен сценарий за изчисляване на нетните разходи от извършване на 

универсалната пощенска услуга през 2020 г. Становището е прието с Решение № 156 от 

22.04.2021 г., като референтният сценарий е определен като достоверен и приложим на 

практика; 

 КРС е сключила договор  с изпълнител с предмет: „Проверка за 

прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и одит на внесените 

документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на 

универсалната пощенска услуга (УПУ) през 2020 г., на основание чл. 29а и чл. 29б от 

ЗПУ“. Срокът за изпълнение на договора е в рамките на 56 (петдесет и шест) дни и 

продължава. 

2.6. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно 

достъпа до отворен интернет. 

Регламент (ЕС) 2015/2120  (Регламента) е с пряко приложение, като е 

задължителен в своята цялост за доставчиците на услугата достъп до интернет (УДИ) и 

националните регулаторни органи. В тази връзка КРС осъществи мониторинг на 

търговските практики и технически условия, прилагани от доставчиците на УДИ на 

дребно чрез мобилна и фиксирана мрежа, като извърши следните дейности:  

• събиране на информация чрез механизъм за наблюдение на отражението 

на COVID 19 кризата върху предлаганите услуги, потреблението на интернет трафик и 
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мерките, които доставчиците предприемат за управление на трафика, в случай на 

необходимост, за съответствието им с разпоредбите на Регламента; 

• събиране на ежегоден отчет за дейността на всички доставчици на УДИ; 

• преглед на общите условия и публикуваната от доставчиците 

допълнителна информация на интернет страниците им, и оценка и анализ за 

съответствие, както с приетата от КРС с Решение № 170/18.04.2019 г. позиция относно 

изпълнението на чл. 3 и чл. 4 от Регламента, така и с изпълнение на изискванията на 

Регламента;  

• разглеждане на 92 (деветдесет и два) потребителски сигнала, относими 

към изпълнението на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Регламента, като подадените 

сигнали от потребители на фиксиран достъп до интернет, са свързани основно с 

прекъсване на услугата и/или ниската ѝ скорост; 

• изготвяне и публикуване на Годишен доклад за ЕК и BEREC за 

изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2120 за 2020 г., в който КРС отчита дейностите, 

обезпечаващи недискриминационното третиране на трафика при предоставяне на 

услугата достъп до интернет и защита на правата на крайните потребители. 

2.7. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на 

роуминг услуги. 

КРС осъществява постоянен мониторинг на предлаганите регулирани роуминг 

тарифи от българските доставчици на роуминг услуги на дребно. По-конкретно 

Комисията извършва наблюдение и контрол на: 

 прилаганите политики за справедливо ползване на регулирани роуминг 

услуги; 

 спазването на ограниченията на цените за роуминг услуги в рамките на 

Европейското икономическо пространство (ЕИП); 

 спазване на изискванията за прозрачност и за предотвратяване на високи 

сметки; 

 спазване на изискванията при предлагане и прилагане на алтернативни 

тарифи за роуминг услуги. 

Във връзка с 27-то регулярно събиране на данни за цени, приходи и трафици от 

международен роуминг за извършване на сравнителен анализ на BEREC, с Решениe на 

КРС № 137/08.04.2021 г., от българските доставчици на роуминг услуги е изискана 

информация. Получените от доставчиците данни са обобщени от Комисията и 

изпратени на  BEREC. 

КРС участва активно и в работата на BEREC във връзка с подпомагането на ЕК 

по извършване на преглед на текущата роуминг регулация и изготвянето на 

законодателни предложения за промени. 

2.8. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на 

регулирани комуникации в рамките на ЕИП. 

КРС извършва постоянен мониторинг и контрол за: 

 съответствие на цените на дребно за регулирани комуникации в рамките 

на ЕИП (повиквания и кратки текстови съобщения), прилагани от българските 

доставчици, с европейското законодателство; 

 спазване на изискванията за прозрачност; 

 спазване на изискванията при предлагане и прилагане на алтернативни 

тарифи за регулирани комуникации в рамите на ЕИП. 

Във връзка с третото събиране на данни за приходи и трафици за регулираните 

комуникации в рамките на ЕИП за извършване на сравнителен анализ на BEREC, с 

Решение на КРС № 138/08.04.2021 г., от операторите на фиксирани и мобилни мрежи, 
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предоставящи вътрешни за ЕС комуникационни услуги, които имат пазарен дял по-

голям от 0,5%, е изискана информация.  Получените от операторите данни са обобщени 

от КРС и изпратени към BEREC. 

2.9. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно 

предоставяне на универсалната пощенска услуга . 

В изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична 

доставка на колетни пратки, КРС е валидирала и изпратила в ЕК обобщената 

информация от пощенските оператори по реда на чл. 4 и чл. 5 от Регламента. В 

изпълнение на чл. 6 от Регламента, КРС е изготвила оценка на трансграничните тарифи 

за единични колетни пратки, които са предмет на задължение за универсална пощенска 

услуга. Изводът от направената оценка е, че посочените цени покриват всеки един от 

елементите, посочени в чл. 6 от Регламента и КРС няма основание да счита, че те са 

необосновано високи. Направената оценка е качена в приложение „PARCEL” на ЕК. 

Стратегическа цел 3: Устойчиво институционално развитие и 

международно партньорство 

3.1. Осигуряване на възможност за още по-ефективно изпълнение на 

контролните функции на КРС при осъществяване на електронни съобщения с 

използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър. 

За постигането на тази цел са проведени процедури по Закона за обществените 

поръчки за осигуряване на специализирана измервателна апаратура за по-ефективно 

изпълнение на контролните функции на КРС и с цел развитие и осъвременяване на 

изградената Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за 

граждански нужди (НСМРЧС), както следва:  

- за доставка на специализирана измервателна техника с разширени 

функционални и технологични възможности, отговарящи на развитието на 

съвременните технологии: компактни системи за радиомониторинг, специализирани 

мобилни станции за радиомониторинг и измервания; 

-  за изготвяне на проект за разполагане на нови стационарни станции 

(фиксирани и преместваеми) за НСМРЧС; 

- за ремонт и поддръжка на използваната специализирана измервателна 

апаратура. 

3.2. Повишаване на административния капацитет.  

За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г., с цел подобряване на административния 

капацитет на служителите чрез поддържане актуални знанията, повишаване на 

квалификацията и разширяване на компетентността, в администрацията на КРС броя на 

обучените служители е 155 (сто петдесет и пет) в 38 (тридесет и осем) обучения, както 

следва: 

Области на обучения   брой обучения  брой 

обучени 

• Информационни технологии   11    33 

• Финанси        5      5 

• Управление        6    11 

• Специализирани       6    65 

• Право      10    41 

3.3. Поддържане на ефективно и ползотворно международно сътрудничество и 

активно участие в дейността на специализираните организации в областта на 

електронните съобщения и пощенските услуги на световно, европейско и регионално 

ниво. 



-15- 

Комисия за регулиране на съобщенията 
 

През първото полугодие на 2021 г. КРС взе участие в срещи на КМ и Пленарните 

заседания на BEREC и на ERGP, посочени в т. 1.3. 

Членове и представители на администрацията на КРС участваха активно в 

дейността на специализираните организации на световно и европейско ниво, сред които 

Международният съюз по далекосъобщения (ITU), GSM Асоциацията (GSMA), 

Комитета по съобщения към Европейската комисия (COCOM), Комитета по въпросите 

на Международния съюз по далекосъобщения (Com-ITU) към Европейската 

конференция на пощенските и далекосъобщителните администрации (CEPT), Комитета 

по електронни съобщения (ECC) към CEPT, Европейския институт по стандартизация в 

далекосъобщенията (ETSI), Работна група по управление на спектъра (WG FM), 

Работната група „Номера и мрежи“ (NaN), Групата за подготовка за Световната 

конференция по радиосъобщения (WRC-23). 

Комисията взе активно участие на високо ниво в две редовни и едно извънредно 

заседания на Генералната асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG) и в 

две Пленарни заседания на Съвета на регулаторите и Управителния съвет на BEREC, 9-

ия Форум на BEREC със заинтересованите страни, както и в първото Пленарно заседание 

на ERGP за годината. Представители на КРС участваха във Форума на Световната 

среща на върха по въпросите на информационното общество (WSIS Forum 2021) и 21-ия 

Световен симпозиум на регулаторите (GSR-21), както и в Световния мобилен конгрес 

(MWC) на GSMA. 

3.4. Развитие на партньорства в страната и чужбина.  

За периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г., с цел поддържане на ефективно и 

ползотворно сътрудничество, представители и експерти на Комисията участваха в 

работата на специализираните световни и европейски организации, сред които ITU, 

UPU, ECC, ENISA, COCOM.   

Представители на КРС участваха в срещи на КМ и в експертните работни групи 

на BEREC и ERGP по съществени въпроси от изпълнението на работните програми на 

BEREC и ERGP за 2021 г. 

3.5. Развитие на информационните технологии и електронните административни 

услуги на КРС.  

За постигането на тази цел са извършени следните дейности: 

3.5.1. Поддържане в реална експлоатация на Системата за онлайн въпросници 

на КРС за целите на събиране на информация за дейността на предприятията, 

предоставящи електронни съобщения и пощенски услуги през 2020 г. Съгласно 

Решение на КРС № 426/17.12.2020 г. всички предприятия, уведомили комисията за 

намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения и вписани в 

публичния регистър на КРС към 31.12.2020 г., следва да предоставят информация чрез 

електронната Система за онлайн въпросници на КРС (в срок до 15 март 2021, удължен 

до 31 март 2021 г.) или чрез Документния портал на КРС (в срок до 01 март 2021 г.).  

Съгласно Решение № 29/28.01.2021 г. – за пощенските услуги е необходимо 

пощенските оператори в срок до 31.03.2021 г. да представят в КРС исканата с решението 

информация в посочения срок, обем и детайли.  

През електронната система постъпи информация от 88,9% от задължените 

телекомуникационни оператори и 60% от пощенските оператори.  

Събраната през Системата за онлайн въпросници информация е използвана за 

изготвянето на Годишния доклад на КРС за 2020 г. и за Анализа на пазара на пощенски 

услуги през 2020 г., приети съответно с решения № № 227/24.06.2021 г. и 225/24.06.2021 

г.  

3.5.2. Извършени са дейности по разработване, внедряване и поддръжка на 

информационна система, обезпечаваща предоставянето индивидуални права за 
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ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим.  

3.5.3. Извършени са дейности във връзка с изработването на техническо задание 

за Регистър на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи 

предоставянето на електронни съобщителни услуги, извършените дейности по чл. 151, 

ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията, както и на точки за безжичен достъп 

с малък обхват. 

3.5.4. По проект „Изграждане и развитие на информационните системи и 

регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване 

на качеството на административното  обслужване“, Договор № BG05SFOP001-1.010-

0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд,  продължава изпълнението на четирите дейности, 

съгласно сключените договори с изпълнителите. Дейностите са „Изграждане на 

механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп 

до интернет“, „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС 

в съответствие с принципите на електронното управление“, „Изграждане на инструмент 

за сравнение на тарифи на електронно съобщителни услуги“. В изпълнение на тази 

дейност се разработва уеб базирано приложение и базата данни към него за сравнение 

на тарифи на електронни съобщителни услуги“ и „Разработка на механизъм за 

ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на 

Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на 

потребителите и събиране на информация от КРС за районите, в които е регистриран 

несъзнателен роуминг“. ….. 

Към 30.06.2021 г. е приключен етапа на разработка на софтуерното решение 

по три от дейностите, като тетапа продължава да се реализира за дейността „Развитие 

на информационна система  „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с 

принципите на електронното управление“. 

5. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 

„РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИТЕ 

УСЛУГИ” 

Цели на Бюджетната програма са: устойчивото развитие и ефективна 

конкуренция в телекомуникационния сектор; осигуряване на ефективна защита на 

правата на крайните потребители; развитие на конкуренцията в пощенския сектор и 

гарантиране на предоставянето на УПУ.  

Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетна 

програма „Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги“ 

4300.01.01 Бюджетна програма  

„Регулиране на електронните съобщения и 

пощенските услуги” Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Отчет 

1. Изготвени становища за приложимостта на 

референтния сценарий за изчисляване на нетните разходи 

от извършване на УПУ и относно наличието 

несправедлива финансова тежест от наложеното 

задължение за извършване на УПУ 

Бр. 2 1 
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2. Изготвено предложение за компенсацията, дължима на 

задължения  оператор за извършване на УПУ 
Бр. 1 0 

3. Решения на КРС Бр. 500 227 

4. Брой изготвени отговори на жалби на потребители Бр. 3 000 1 689 

 

КРС извършва: 

 анализ и оценка на конкуренцията на съответните пазари на едро и на дребно 

на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и определя пропорционални 

специфични задължения: 

КРС изготви ежегодния мониторинг за състоянието на сегментите на пазара на 

електронни съобщения. Предприети са действия за стартиране на трети кръг на анализ 

и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (пазар 2 от Препоръка 2020/2245/ЕС 

на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора 

на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante);  

 планиране и предоставяне за ползване от предприятията на номерационни 

ресурси и радиочестотен спектър: 

Извършените дейности  през отчетния период, свързани с планиране и 

предоставяне за ползване от предприятията на номерационни ресурси и радиочестотен 

спектър, са следните: 

- електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба - планирани 

и предоставени за ползване са 79 радиочестотни канала (65 симплексни и 7 дуплексни), 

от които 24 радиочестоти за изграждане на 17 нови радиомрежи; 

- за наземно радиоразпръскване на радиосигнали - препланирани са 

параметрите на 5 радиопредавателни станции, като за 4 от тях е предоставен и нов 

честотен ресурс, планирани и предоставени са 32 честотни назначения за временно 

ползване; 

- електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба - 

планирани са 784 бр. радиопредавателни канала за 392 бр. радиорелейни участъка, от 

които с ново честотно планиране са 764 бр., в това число във връзка с необходимостта 

от увеличаване на преносния капацитет; 

- електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова 

радиослужба - планирани и предоставени са общо 11 нови радиопредавателни канала с 

обща честотна лента 2244,5 MHz за ползване от земни станции, в това число честотен 

ресурс за една нова земна станция за работа със спътникови системи на ниска орбита; 

- позиция на геостационарната орбита, определена за Република България 

- извършена е промяна на във връзка с изменение на Тарифата за таксите, 

които се събират Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за 

електронните съобщения;  

- извършено е национално координиране и съгласуване на 531 планирани 

радиочестоти и радиочестотни ленти с всички заинтересовани държавни органи, 

ведомства и служби; 

- извършени са дейности по международна координация, както следва: 

координация на 71 планирани наши радиочестотни назначения и координация на 258 

чужди радиочестотни назначения съгласно Регионалното споразумение за използването 

на честотен обхват 87.5-108.0 MHz за УКВ (FM) звуково радиоразпръскване, Женева, 

1984 г.; координация на 4 чужди радиочестотни назначения съгласно Регионално 
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споразумение за използването на радиочестотните ленти 174-230 MHz и 470-862 MHz, 

Женева, 2006; координация на 87 честотни назначения за наземно аналогово и цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на късите вълни в съответствие с 

процедурите на чл. 12 от Радиорегламента на Международния съюз по 

далекосъобщения; 

- номерационни ресурси – предоставени за ползване са 3400 географски 

номера; върнати от предприятията ресурси са 3900 географски номера, 1 национален 

код на точка за сигнализация, 100 номера от обхват „800“; 600 географски номера са 

прехвърлени на други предприятия с цел осигуряване предоставянето на услуга на 

крайни потребители, които са с пренесени към тях номера; 

- изменени са 4 броя разрешения за номерационни ресурси (2 от 

измененията са служебни); 

- прекратено е едно разрешение за номерационни ресурси; 

- изменени са 38 бр. разрешения за ползване на радиочестотен спектър, във 

връзка с изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от 

Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения; 

- издадени са 24 бр. разрешения с предоставен за ползване радиочестотен 

спектър; 

- изменени са 54 бр. разрешения за ползване на радиочестотен спектър; 

- изготвени са предложения и становища във връзка с изменението на 

Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. 

 прехвърлени са данни на предприятията, уведомили КРС за предоставяне на 

електронни съобщителни услуги след 21.12.2020 г. в единната база данни на 

предприятията, създадена в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на BEREC и на Агенция за 

подкрепа на BEREC (Службата на BEREC), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009; 

 контрол за ефективното и ефикасното използване на ограничените ресурси – 

съставени са 810 броя констативни и 3 893 броя измерителни  протоколи; 

 издаване, изменение, спиране и отнемане на индивидуални лицензии за 

извършване на услуги от обхвата на УПУ, както и издаване и заличаване на 

удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги. 

Анализира и предлага за съгласуване цените на УПУ:   

 През отчетния период КРС е вписала в Публичния регистър на оператори, 

извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38,  т. 1 – 3 от ЗПУ, 18 нови 

оператора. През разглеждания период „Български пощи” ЕАД не е внесло предложения 

за промяна на цените на УПУ, поради което не е изготвен анализ и предложение за 

съгласуване на цени на УПУ; 

 обслужва предприятията и гражданите във връзка с подадени от тях жалби –  

1 689 бр. жалби. 

 Отчетените показатели за изпълнение са в рамките на предвижданията за 

периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.  

Източници на информация за отчета на показателите за изпълнение, са звената 

(дирекциите) от администрацията на КРС. 

 

Резултатите от действията, предприети от КРС за отчетния период, са: 

 Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги 

в интерес на крайните потребители. 
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 Автоматизиране на процесите по предоставяне и обработка на информацията 

за дейността и намаляване на административната тежест. 

 Предоставяне на радиочестотен спектър в обхвати 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz, 

във връзка с осигуряване на условия за развитие на 5G мрежи. 

 Осигуряване на ефективно и ефикасно използване на РЧС. 

 Осигуряване на хармонизирано използване на РЧС в съответствие с 

европейските норми. 

 Осигуряване на облекчени условия за надграждане на приемно-предвателните 

станции и изграждането на точките за безжичен достъп с малък обхват с цел бързо 

въвеждане на 5G мрежи. 

 Осигуряване на облекчени условия за използване на радиочестотния спектър 

след регистрация. 

 Изпълнение решенията на Световната конференция по радиосъобщения, 

която се проведе през 2019 г. (WRC-19). Работата ще продължи през цялата 2021 г. 

 Предлагането на разнообразни и качествени услуги и създаване на условия за 

защита на интересите на крайните потребители, което се гарантира от осъществените 

мониторингови проверки. 

 Създаване на условия за сътрудничество с регулаторните органи на държавите 

членки на ЕС и активно участие в работата на BEREC, ERGP и други европейски органи 

и международни организации. 

 

 

 

 

 

 

Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 7) 

     

№ 

4300.01.01 Бюджетна програма  

„Регулиране на електронните съобщения и 

пощенските услуги” 

(в лева) 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

І Общо ведомствени разходи: 20 992 100 20 659 300 4 050 714 

 Персонал 7 844 000 7 844 000 3 545 144 

 Издръжка 2 605 500 2 605 500 501 658 

 Капиталови разходи 10 542 600 10 209 800 3 912 

1. Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 20 992 100 20 659 300 4 050 714 

 Персонал 7 844 000 7 844 000 3 545 144 

 Издръжка 2 605 500 2 605 500 501 658 

 Капиталови разходи 10 542 600 10 209 800 3 912 

2. 
Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС        

 Персонал       

 Издръжка       
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  Капиталови разходи       

 Администрирани разходни показатели **       

ІІ 
Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  494 400 494 400 62 922 

1. 

Ежегодна проверка за прилагането на системата 

за разпределението на разходите от пощенския 

оператор със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на 

внесените документи, свързани с изчисляването 

на нетните разходи от извършването на УПУ, на 

основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона 

за пощенските услуги (ЗПУ) 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 120 000 0 

2. 

Ежегодно измерване на изпълнението на 

нормативите за качеството на УПУ и 

ефикасността на обслужване, на основание чл. 

15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ 

 

 

 

281 400 281 400 0 

3. 

Членски внос в Групата на независимите 

регулатори (IRG) и Европейският институт за 

стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно 

чл. 30, т. 19 и 22 от ЗЕС 

 

 

 

93 000 93 000 62 922 

 Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 494 400 494 400 62 922 

      

 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

      

 Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 21 486 500 21 153 700 4 113 636 

         

 Численост на щатния персонал 255 255 208 

 Численост на извънщатния персонал 9 9 9 
 

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

  

 Управлението по Бюджетната програма „Регулиране на електронните 

съобщения и пощенските услуги“ се осъществява от председателя на КРС, подпомаган 

от главния секретар и директорите на административните звена, в съответствие с 

Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната 

администрация (обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г.). За цялостното изпълнение на 

програмата отговарят дирекциите от администрацията на Комисията, а именно:  

- Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията”; 

- Дирекция „Правна“; 

- Дирекция „Управление на ограничен ресурс“; 

- Дирекция „Регулиране“; 

- Дирекция „Финансови и административни дейности“. 
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Справка за разходите по области на политики/функционални области и 

бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г. към 30.06.2021 г. по бюджета 

на Комисията за регулиране на съобщенията (в хил. лв.) 

 

 

 

 

№ по 

ред 

Наименование на областта на 

политика/функционалната 

област/бюджетната програма 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет 

1. 
Функционална област „Електронни 

съобщения и пощенски услуги“ 21 486,5 21 153,7 4 113,6 

1,1, Бюджетна програма „Регулиране на 

електронните и пощенските услуги“ 21 486,5 21 153,7 

 

4 113,6 

 

ОБЩО: 21 486,5 21 153,7 

 

4 113,6 


