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Комисия за регулиране на съобщенията 

 

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 31.12.2020 г. (Приложение № 1) 
 

ПРИХОДИ 

(в лева) 
Закон Уточнен план Отчет 

Общо приходи: 70 488 000 70 488 000 55 746 864 

Данъчни приходи    

Неданъчни приходи 70 488 000 70 488 000 55 746 864 

Приходи и доходи от собственост    

Държавни такси 70 238 000 70 238 000 54 710 716 

Глоби, санкции и наказателни лихви 250 000 250 000 989 323 

Други   46 825 
 

Приходите от държавни такси към 31.12.2020 г. са следните: 

1. Tакса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и 

позиции на геостационарна орбита по Закона за електронните съобщения (ЗЕС). 

2. Tакса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера по ЗЕС. 

3. Административна годишна такса за контрол по ЗЕС и по Закона за пощенските услуги  

(ЗПУ). 

4. Еднократна административна такса за издаване на разрешение/лицензия по ЗЕС и ЗПУ. 

5. Еднократна административна такса за изменение и/или допълнение на разрешение и за 

административни услуги по ЗЕС, ЗПУ и Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ). 

Всички видове такси се администрират от дирекция „Финансови и административни 

дейности" на Комисията за регулиране на съобщенията. 

Горепосоченото звено администрира и приходите от глоби, санкции и наказателни лихви. 

Към 31.12.2020 г. постъпленията от такси са 78 % от годишния план, което е следствие от 

отлагането на първоначално заявените намерения за 2020 г. на мобилните предприятия по усвояване 

на свободния спектър в радиочестотни обхвати 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz. Причина за отлагането е 

влизането на сила от 01.01.2021 г. на изготвеният през 2019 г. от Комисията проект на Постановление 

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС (Решение № 

402 от 31.10.2019 г. на КРС), приет от Министерския съвет на 25.03.2020 г. 

 

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 31.12.2020 г. (Приложение № 2а) 
 

   Класификацио-

нен код* 

РАЗХОДИ 

(в лева) 
Закон Уточнен 

 план 
Отчет 

4300.00.00 Общо разходи по бюджета на КРС 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

4300.01.00 Функционална област „Електронни 

съобщения и пощенски услуги” 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

4300.01.01 Бюджетна програма „Регулиране на 
електронните съобщения и 

пощенските услуги” 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

* Класификационен код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г. 
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1.3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на 

съответните области на политики/функционални области към 31.12.2020 г. (Приложение 

№ 2б) 

 

Код* 

Области на 

политики/ 

функционални 

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 

ведом-

ствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По 

други 

бюдже- 

ти и 

сметки 

за сред-

ства от 
ЕС 

Общо       

админи-

ст рирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По 

други 

бюдже- 

ти и 

сметки 

за средс 

тва от 
ЕС 

4300.00.00 Общо разходи 12 769 493 12 769 493  12 475 077 12 475 077  294 416 294 416  

4300.01.00 

Функционална 

област 

„Електронни 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 12 769 493 12 769 493  12 475 077 12 475 077  294 416 294 416 

 

4300.01.01 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране на 

електронните 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 12 769 493 12 769 493  12 475 077 12 475 077  294 416 294 416 

 

 

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: 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

Общо финансиране: 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

От бюджета на ПРБ 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

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 
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2. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА КРС 

 

С изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на 

съобщенията и на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г.), считано от 

28.01.2020 г. е въведена нова 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. 

 

№  

по 

ред 

Наимено- 

ва ние  

на акта 

Норма- 

тивно  

осно- 

ва ние 

Мотиви 

Наименова-

н ие на 

бюджетните 

програми 

Ефект върху     

бюджета 

Влияние 

върху 

показате

ли те за 

изпълне

ние 

1 Протоколно 

решение  

№ 1 от 

01.10.2020 г. 

на КРС 

Чл. 112,  

ал. 2  

от ЗПФ 

С извършената  корекция 

са     осигурени средства за 

реализирането на клъстер-

на сървърна система и 

комуникационно 

оборудване и 

маршрутизатори за 

стационарни станции за 

радиомониторинг, поради 

промяна в  първоначално 

заложения им  обхват, за 

сметка  на    реализирани 

(очаквани) икономии в  

ИКТ проекти, попадащи 

в разходите  за   издръжка. 

 

Функционал-

на област 

„Електронни 

съобщения и    

пощенски 

услуги”. 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране 

на 

електронни-

те 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 

Намаляват се  Ведомствените 

разходи, в т.ч. Текущи разходи, 

Издръжка и   други текущи  

разходи със  112 500 лв. 

Увеличават се Ведомствените 

разходи, в т.ч.    Капиталови 

разходи, Придобиване на 

дълготрайни    активи и  основен 

ремонт със 112 500 лв. 

Няма 

2 чл. 7 и § 2  

от   

Заключител-

ните 

разпоредби 

на 

Постановле-

ние 

№402/22.12. 

2020 г. на 

МС и 

Протоколно 

решение  

№ 1 от 

23.12.2020 г. 

на КРС 

Чл. 109, 

ал.5  

от ЗПФ,  

чл. 102   

от ЗДБРБ 

за 2020 г. 

С извършената  корекция 

са  осигурени средства по 

бюджета на 

Министерството на 

здравеопазването за 2020 г. 

с цел закупуване на 

Лекарствения продукт 

Veklury   (Ремдесивир) за     

лечение на COVID- 19. 

Функционал-

на област 

„Електронни 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране 

на 

електронни-

те  

съобщения и 

пощенските 

услуги” 

Намаляват се  общо разходите  

 с 1 500 000 лв.  

Намаляват  се    Ведомствените 

разходи  

с 1 210 000 лв., в т.ч.  

Текущи  разходи с 860 000 лв., 

в т. ч.:     

1. Персонал с  450 000 лв. 

2. Издръжка и  други текущи  

разходи с 410 000 лв. 

Капиталови разходи  

с  350 000 лв., в т. ч. 

Придобиване на дълготрайни 

активи  и  основен ремонт  с  

350 000 лв.  

Намаляват се  

Администрираните разходи,  

в  т.ч. текущи  разходи, 

издръжка и други текущи 

разходи с 290 000 лв. 

 

Няма 
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3 Протоколно 

решение  

№ 1 от 

23.12.2020 г. 

на КРС и 

Писмо вх.  

№  03-10-84 

/30.12.2020 

на 

министъра  

на 

финансите 

Чл. 110,  

ал.6  

от ЗПФ 

С предложената корекция 

се осигуряват средства за 

финансиране на дейности 

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 “, по 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. 

Функционал-

на област 

„Електронни 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране 

на 

електронни-

те 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 

Намаляват се  общо разходите  с 

210 000 лв.  Намаляват се 

Ведомствените разходи  

с 210 000 лв., в т.ч. Текущи  

разходи със  

160 000 лв., в т. ч. показатели: 

1. Персонал с    30 000 лв. 

2. Издръжка и  други текущи   

разходи с 130 000 лв. 

Капиталови разходи  

с  50 000 лв., в т. ч. показател:  

Придобиване на дълготрайни  

активи и  основен ремонт  с  

50 000 лв. Увеличават се  

трансферите между Бюджети и 

сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)  

с 210 000 лв.  

Предоставени трансфери (-)  

с  210 000 лв. 

Няма 

4. Протоколно        

решение  

№ 1 от 

23.12.2020 г. 

на КРС 

Чл. 112,  

ал. 2 от 

ЗПФ, 

чл. 76,  

ал. 4 от  

ЗДБРБ 

за 2020 г. 

Корекцията е във  връзка с 

увеличение на таксата за 

битови   отпадъци, 

определена от Столична 

община,  спрямо 

заплащаната до момента 

от КРС в предходни 

години. 

Функционал-

на област 

„Електронни 

съобщения и 

пощенски 

услуги” 

Бюджетна 

програма 

„Регулиране 

на 

електронни-

те 

съобщения и 

пощенските 

услуги” 

Намаляват се  общо разходите  

 с 20 000 лв. Намаляват се 

Ведомствените разходи  

с    20 000 лв., в т.ч. Текущи  

разходи с 20 000 лв., в т. ч. 

показател:  

Персонал с 20 000 лв. 

Увеличават се  Ведомствените 

разходи с 20 000 лв.,  

в т. ч. Текущи разходи с 

 20 000 лв., в т. ч. показател: 

Платени данъци, такси и 

административни санкции  

с 20 000 лв. 

Няма 

 

 

 

4. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ 

„ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“ КЪМ 31.12.2020 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 и секторните политики в 

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

планиране и разпределение на радиочестотния спектър. 
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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 Европейския кодекс за 

електронни съобщения (Кодекса). 

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., Комисията участва в междуведомствена работна 

група от представители на КРС и МТИТС за изготвяне на проект на Закон за изменение и 

допълнение на ЗЕС (ЗИД на ЗЕС) с оглед въвеждане на Директива (ЕС) 2018/1972 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс 

за електронни съобщения. На 01.04.2020 г. законопроектът е публикуван за обществено 

обсъждане, а на 28.09.2020 г. е внесен от Министерския съвет за разглеждане от Народното 

събрание. КРС участва активно в обсъждането на законопроекта в комисиите на Народното 

събрание и експерти на комисията оказаха съдействие на експертно ниво на вносителя (чрез 

секторното министерство). 

1.2. Привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с разпоредбите на 

Кодекса. 

Подзаконовата нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие след влизане в 

сила на ЗИД на ЗЕС. 

Проведени са експертни срещи както в рамките на КРС, така и със заинтересовани лица 

с оглед подготовка и изпълнение на разпоредбата на чл. 33, ал. 6 от проекта на ЗИД на ЗЕС. 

Изготвен е проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане 

и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по 

чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък 

обхват. 

Проведени са експертни срещи както в рамките на КРС, така и със заинтересовани лица 

с оглед подготовка и изпълнение на разпоредбите на проекта на ЗИД на ЗЕС, свързани с 

въвеждането на облекчен режим при използването на радиочестотния спектър. 

Изготвен е проект на Правила за условията и реда за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, които ползват радиочестотен спектър след 

регистрация и задание за създаване на регистър. 

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 среща на КМ на BEREC за 2020 г., проведена на 6-7 февруари 2020 г. в гр. 

Тромсьо, Норвегия; 

 42-ро пленарно заседание на BEREC, проведено на 5-6 март 2020 г. в гр. Белград, Сърбия; 

 2-ра виртуална среща на КМ на BEREC за 2020 г., проведена на 14-15 май 2020 г.; 

 43-то виртуално пленарно заседание на BEREC, проведено на 11-12 юни 2020 г.; 

 1-ва извънредна виртуална среща на КМ на BEREC, проведена на 26 юни 2020 г.; 

 виртуална среща на КМ на ERGP, проведена на 14.05.2020 г; 

 18-то виртуално Пленарно заседание на ERGP, проведено на 15 юни 2020 г; 

 2-ра извънредна виртуална среща на КМ на BEREC, проведена на 9 юли 2020 г.; 

 извънредно пленарно заседание на BEREC, проведено на 15 юли 2020 г.; 

 3-та виртуална среща на КМ на BEREC за 2020 г., проведена на 10-11 септември 2020 г.; 

 3-та извънредна виртуална среща на КМ на BEREC, проведена на 30 септември 2020 г.; 

 44-то виртуално пленарно заседание на BEREC, проведено на 30 септември – 2 

октомври 2020 г.; 

 4-та виртуална среща на КМ на BEREC за 2020 г., проведена на 19-20 ноември 2020 г.; 

 45-то виртуално пленарно заседание на BEREC, проведено на 9-11 декември 2020 г.; 

 2-ра виртуална среща на контактната мрежа на ERGP, проведена на 15 октомври 2020 г.; 

 19-то виртуално Пленарно заседание на ERGP, проведено на 27 ноември 2020 г. 
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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 2020 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 

Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл. 10, пар. 1 от 

Директива 2014/61/ЕС, КРС проведе редица процедури за разглеждане на спорове, основно 

между оператори на електронни съобщителни мрежи и електроразпределителните дружества, 

опериращи на територията на Република България. 

В резултат на намесата на КРС, електроразпределителните дружества измениха 

съществено общите си условия за предоставяне на достъп до стълбовна и канална мрежа по чл. 

15, ал. 2 от ЗЕСМФИ. По-съществените изменения касаеха както техническите и ценовите, така 

и другите условия за достъп до физическата им инфраструктура. 

КРС ефективно изпълнява ролята си на орган за решаване на спорове по ЗЕСМФИ, като 

по този начин 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. 

Извършените дейности по т. 2.3. създават условия за навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги, чрез ефективно разпределение и предоставяне на ограничения ресурс – 

радиочестотен спектър (РЧС), в това число спектър за изграждане на 5G мрежи, и осигуряване 

на възможност всички граждани да разполагат с широколентов достъп с възможно най-висока 

скорост и капацитет, при водене на активен и прозрачен диалог със заинтересованите страни. 

Изготвен е проект на 5G пътна карта, съгласувано със заинтересовани ведомства. 

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: 

 с Решение № 256 от 09.07.2020 г., КРС откри процедура за провеждане на 

обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния 

ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz. С Решение № 427 от 17.12.2020 г. КРС прие 

резултатите от проведените обществени консултации относно перспективите и 

условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 700 MHz; 

 с цел създаване на условия за навлизане на нови технологии, включително 5G, 

КРС издаде временни разрешения за тестване в обхвати 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz; 

 с цел осигуряване на честоти в обхват 700 MHz за мобилни мрежи са изпълнявани 

дейности, определени в Националната пътна карта за изпълнение на задълженията 

на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза, включващи одобрение 

на техническите параметри на новите цифрови ТВ канали; изменение на разрешението за 

ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали и с 

Решение № 158 от 09.04.2020 г. КРС прие изменение и допълнение на Техническите изисквания 

за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и 

съоръженията, свързани с тях, след проведена процедура по обществено обсъждане; 

 с Решение № 283 от 6.08.2020 г. КРС измени и допълни Техническите изисквания 

за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни 

услуги, с което в българското законодателство се транспонираха разпоредбите на: 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на Комисията от 8 май 2020 г. за 

изменение на Решение 2008/477/ЕО във връзка с актуализиране на съответните 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_427_700%20MHz.pdf
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технически условия, приложими за радиочестотната лента 2500-2690 MHz; 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590 на Комисията от 24 април 2020 г. за 

изменение на Решение (ЕС) 2019/784 във връзка с актуализиране на съответните 

технически условия, приложими за радиочестотната лента 24.25-27.5 GHz. 

 с Решение № 349 от 24.09.2020 г. КРС измени и допълни Техническите 

изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужби 

неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях, с оглед 

създаване на условия за експлоатация на системи на негеостационарна орбита, след 

проведена процедура по обществено обсъждане; 

 приключен е процесът по преразпределение на радиочестотния спектър в лента 

3400-3800 MHz, с което са осигурени 370 MHz непрекъснат спектър за ползване на 

обхвата за 5G мрежи; 

 с Решение № 409 от 03.12.2020 г. КРС обяви намерение да ограничи броя на 

разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2.6 GHz, като бъдат 

издадени шест разрешения; 

 с Решение № 428 от 17.12.2020 г. КРС откри процедура за провеждане на 

обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния 

ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz; 

 с Решение № 433 от 21.12.2020 г. КРС обяви намерение да ограничи броя на 

разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 3.6 GHz за наземна мрежа, 

позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги (режим на работа 

TDD), с национално покритие, като бъдат издадени четири разрешения; 

 извършен е анализ за необходимостта от изменение на технически изисквания за 

работа на електронните съобщителни мрежи, с цел тяхното изменение през 2021 г.; 

 извършен е анализ за необходимостта от изменение на Правилата за 

осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват 

радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, с цел 

тяхното изменение през 2021 г. 

 изготвени са предложенията за изменение на Националния план за разпределение 

на радиочестотния спектър във връзка с изпълнение на решенията на Световната 

конференция по радиосъобщения, която се проведе през 2019 г. (WRC-19) и 

хармонизиране на разпределението на спектъра с Европейската таблица за 

разпределение на радиочестотния спектър. Предложенията са представени в рамките на 

междуведомствена работна група; 

 с протоколно решение от 15.10.2020 г. са изменени образците на заявлението за 

издаване и изменение и/или допълнение на разрешение и типово Разрешение за ползване 

на спектър от мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова; 

 изготвени са становища и предложения по проекта на Решение на Министерския 

съвет за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения 

на Република България 2019-2020 и Актуализиран национален план за широколентова 

инфраструктура за достъп от следващо поколение; 

 актуализирана е информацията в честотната информационна система на 

Европейския съобщителен офис – EFIS (EСO Frequency Information System); 

 контрол по ефективно управление и използване на 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 в честотен обхват 20 ÷ 3000 MHz за проверка на действителната 

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

определените правила; 

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

обективирани в изготвените 218 измерителни протокола; 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201203_Reshenie_409_2600%20MHz.pdf
https://crc.bg/files/URChS/Targove/20201203_Namerrenie_2razr_3600MHz%203razr_2600.pdf
https://crc.bg/files/URChS/Targove/20201203_Namerrenie_2razr_3600MHz%203razr_2600.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_428_26%20GHz.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_428_26%20GHz_Pozicia.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_428_26%20GHz_Pozicia.pdf
https://crc.bg/files/433_1.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
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 извършен анализ на резултатите от проведения радиомониторинг през 2019 г. за 

оценка на трансграничните излъчвания в пограничните райони в обхватите за УКВ 

радио- и телевизионно разпръскване - изготвени са анализи за оценка на регистрираните 

през 2019 г. трансгранични прониквания по северната, южната, западната и 

черноморската граници от територията на Република България; 

 извършени 42 проверки за съответствие на УКВ ЧМ радиопредавателни и 

телевизионни предавателни станции с одобрените технически характеристики; 

 извършени са 289 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, като са 

изготвени 215 измерителни и 74 констативни протоколи; във връзка с извършените 

проверки и измервания са изготвени 134 отговора на постъпили в Комисията сигнали за 

радиосмущения; 

 извършен мониторинг на УКВ-ЧМ честотните обхвати за радио- и телевизионно 

разпръскване за оценка на трансграничните замърсявания: извършени са измервания на 

територията на 28 населени места, като резултатите от измерванията са обективирани в 

348 измерителни протоколи; 

 мониторинг на УКВ-ЧМ честотните обхвати за радио- и телевизионно 

разпръскване за оценка на електромагнитната обстановка: извършени са измервания на 

територията на 51 населени места, като резултатите от измерванията са обективирани в 

510 измерителни протоколи; 

 мониторинг на УКВ-ЧМ честотния обхват за радиоразпръскване на радиосигнали 

и измерване на основните параметри на радиопредавателните станции, излъчващи на 

територията на 68 населени места, като са извършени 13692 измервания (напрегнатост 

на ЕМП, офсет, максимална честотна девиация), обективирани в 4564 измерителни 

протоколи; 

 мониторинг на PMR честотни диапазони - проведен е мониторинг в 41 населени 

места, обективирани в 324 констативни и измерителни протоколи, за оценка на 

действителната заетост на РЧС и регистриране на незаконни радиоизлъчвания; 

 мониторинг за оценка на действителната заетост на честотен диапазон, определен 

за работа на радиосредствата на ДП „Ръководство на въздушното движение“: за 

извършените измервания са изготвени 58 измерителни протоколи; 

 мониторинг за оценка на действителната заетост на честотни диапазони, 

предназначени за работа на мобилните наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE, в 

т.ч. засилени наблюдения в условията на обявеното извънредно положение в страната: 

за извършените измервания са изготвени 1582 измерителни протоколи; 

 мониторинг във връзка с издадени временни разрешения за мобилни наземни 

мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE: за извършените измервания са изготвени 1378 

измерителни протоколи; 

 проверки за спазване на условията на разрешенията на предприятия, 

притежаващи УКВ ЧМ радиопредавателни и телевизионни предавателни станции; 

 проверки във връзка с дадени предписания на предприятия, притежаващи УКВ 

ЧМ радиопредавателни и телевизионни предавателни станции: извършени са 9 

проверки; 

 проверки във връзка с отнети, прекратени и с изтекъл срок разрешения с оглед 

предотвратяване на нерегламентирано използване на РЧС: за извършените проверки са 

изготвени 129 измерителни протоколи; 

 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 – от началото 

на годината са постъпили 17 сигнала, извършени са проверки и са изготвени 26 

измерителни протоколи. Извършени са 181 планови проверки на покритието и 

качеството на предоставяните услуги от DVB-T мрежите; 
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 контрол на покритието и качеството на предоставяните услуги от 

GSM/UMTS/LTE мрежите чрез планови измервания на покритието и качеството на 

услугите, предоставяни от мобилните наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE - 

проведени са измервания в 65 населени места и 7 маршрута от Републиканската пътна 

мрежа, резултатите от измерванията са обективирани в 1689 измерителни протоколи. 

При осъществяване проверка на покритие на мобилните наземни мрежи по стандарт 

GSM/UMTS/LTE на база 16 постъпили сигнали относно лошо покритие на мобилните 

наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/LTE са изготвени 17 констативни и 133 

измерителни протоколи; 

 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 – 

137 MHz, определен за работа на радиосредствата на ДП „Ръководство на въздушното 

движение“: проведени са измервания на 8 радиопредавателени обекти (РРС „Папия“ в 

гр. Ахтопол, РРТС „Дружба“ в гр. Плевен, РРТС „Франгата” в гр. Варна , РРТС „Левент 

табия“ в гр. Русе, РРТС „Белоградчик“ в гр. Белоградчик, РРТС „Стратеш“ в гр. Ловеч 

и РРТС 

„Стражата“ в гр. Велинград, РРТС „Стръмни рид“ в гр. Кърджали). 
Извършен е анализ за необходимостта от изменение на технически изисквания за работа 

на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба, от радиослужби 

неподвижна- спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях и за работа на 

наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, с цел тяхното 

изменение през второто полугодие на 2020 г. 

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, през първото полугодие на 2020 г. КРС 

завърши прегледа, проведе обществени обсъждания, извърши нотификации пред Европейската 

комисия и прие окончателни решения в резултат от четвърти кръг на анализ и оценка на 

пазарите на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на 

индивидуални обществени телефонни мрежи и на терминиране на гласови повиквания в 

индивидуални мобилни мрежи (пазари 1 и 2 от Препоръка 2014/710/EC относно съответните 

пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения). Извършените дейности 

през отчетния период изцяло съответстват на трите заложени от КРС индикатора за оценка на 

изпълнението на посочената цел, а именно: 

 проведено е обществено обсъждане на проекта на анализ на съответните пазари - с 

Решения №№ 103 и 104 от 12.03.2020 г., КРС постави на обществено обсъждане по реда 

на чл. 151, ал. 2, във връзка с чл. 36 от ЗЕС, изготвените проекти на пазарни анализи 

за определяне, анализ и оценка за наличие на предпоставки, препятстващи ефективната 

конкуренция на съответните пазари и определяне на специфични задължения на 

идентифицираните при анализа конкурентни проблеми, които да бъдат наложени на 

предприятията, притежаващи значително въздействие върху тях; 

 направена е нотификация пред Европейската комисия (ЕК) на проектите на анализ 

- с Решения №№ 215 и 216 от 18.06.2020 г., КРС прие резултатите от проведеното 

обществено обсъждане и на основание чл. 7(3) от Директива 2002/21/ЕО и чл. 151, във 

връзка с чл. 42 от ЗЕС, на 19.06.2020 г., Комисията нотифицира пред ЕК проектите, с 

които определя съответните пазари 1 и 2 от Препоръка 2014/710/EC, като подлежащи на 

ex-ante регулиране, както и предприятията със значително въздействие върху тях, на 

които счита, че трябва да бъдат наложени, продължени, променени и/или отменени 

съответните специфични регулаторни задължения. В резултат, ЕК образува преписки 

BG/2020/2256 и BG/2020/2257 и на 30 юни 2020 г. изпрати искане за информация до КРС, 

отговор на което бе изпратен на ЕК на 3 юли 2020 г.; 

 с Решения №№ 265 и 266 от 23.07.2020 г. КРС при окончателни решения за 

определяне, анализ и оценка на съответните пазари. 

 

https://crc.bg/files/BG-2020-2256-2257%20Acte_BG.pdf
https://crc.bg/files/BG-2020-2256-2257%20Acte_BG.pdf
https://crc.bg/files/BG-2020-2256-2257%20Acte_BG.pdf
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2.5. Осигуряване на устойчиво конкурентно развитие на пазара на пощенски 

услуги. За постигането на тази цел са извършени следните дейности: 

 разглеждане на внесено намерение за компенсиране на несправедливата 

финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга (УПУ) през 2019 г. 

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

референтен сценарий за изчисляване на нетните разходи от извършване на 

универсалната пощенска услуга през 2019 г. Становището е прието с Решение № 151 от 

09.04.2020 г., като референтният сценарий е определен като достоверен и приложим на 

практика; 

 КРС е сключила Договор № 03-08-16/05.06.2020 г. с „Глобъл Одит Сървисез“ ООД 

с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от 

„Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на 

нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2019 г.“. 

Изпълнението на договора е прието от КРС и въз основа на направените от одитора 

заключения, Комисията с Решение № 325 от 10.09.2020 г. е съгласувала резултатите от 

прилагането на системата за разпределение на разходите на „Български пощи“ ЕАД през 

2019 г.; 

 със свое Решение № 326 от 10.09.2020 г. КРС се е произнесла относно размера на 

нетните разходи от извършването на УПУ през 2019 г. и наличието на несправедлива 

финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД и е представила на министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията материалите, свързани с 

изчисленията, за включване на размера на средствата за компенсиране на 

несправедливата финансова тежест в проекта на закон за държавния бюджет на 

Република България. 

2.6. Прилагане на разпоредбите на европейското законодателство относно достъпа до 

отворен интернет. 

Регламент (ЕС) 2015/2120 е пряко приложим и задължителен в своята цялост, като 

съдържа разпоредби, засягащи доставчиците на услугата достъп до интернет (УДИ) и 

националните регулаторни органи. 

С цел проследяване изпълнението на чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120, са 

предприети следните действия: 

 извършен мониторинг на търговските практики и техническите условия, прилагани 

от доставчиците на УДИ по отношение изпълнението на разпоредбите на Регламент (ЕС) 

2015/2120. За целта са осъществени дейности по събиране, обобщаване и анализ на 

информация от доставчиците на УДИ и сигнали от крайни потребители, както следва: 

 Ежегоден отчет за дейността на доставчиците на УДИ. 

КРС събира необходимата информация за прилаганите мерки за управление на трафика 

и осигуряване прозрачност на условията за достъп, чрез формуляр, приложение към годишните 

въпросници, изпращани до всички предприятия, предоставящи УДИ и пренос на данни. 

Събрана беше информация от всички доставчици на УДИ чрез мобилна мрежа и от 

доставчиците на УДИ през фиксирана мрежа. 

 Договори и общи условия за взаимоотношения с крайните потребители на 

доставчиците на УДИ. 

Във връзка с приетата с Решение №170/18.04.2019 г. от КРС Позиция относно 

изпълнението на чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120, беше изискана информация за 

общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на доставчиците на фиксиран и 

мобилен достъп до интернет, информация и копия на действащите договори. Целта на събраната 

информация е оценка на съответствието с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120. 

 Постъпили сигнали, относими към изпълнението на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 

от Регламент (ЕС) 2015/2120. 

 В изпълнение на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2015/2120, е изготвен „Годишен доклад за 

2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията в изпълнение на чл. 5, пар. 1 от 

Регламент (ЕС) 2015/2120”. В доклада са отразени извършените от КРС дейности, 

свързани с мониторинг на изпълнението на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120 от 
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страна на доставчиците на услугата достъп до интернет чрез фиксирана и мобилна 

мрежа. Докладът съдържа данни за направения мониторинг, обхващащ: 

- търговските и технически практики (чл. 3, пар. 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120); 

- въздействието, което специализирани услуги оказват върху общото качество на 

услугата за достъп до интернет (чл. 3, пар.5 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120); 

- ограничения на правата на крайния потребител (член 3, пар. 1 от Регламент 

(ЕС) 2015/2120); 

- наблюдение на изискванията за прозрачност (чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120); 

- предприети мерки за контрол съгласно чл.5 ал.1 от Регламент (ЕС) 2015/2120; 

- изпълнение на чл. 6 от Регламент (ЕС) 2015/2120. 

Също така, в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120, стартира проект 

„Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата 

за достъп до интернет“, който e включен в актуализираната Стратегия за развитие на 

електронното управление в Република България за периода 2019 - 2023 година. Проектът 

предвижда изграждане на измервателна система за наблюдение на качеството на УДИ, 

предоставяни чрез фиксирани и мобилни мрежи и на прилаганите от доставчиците на УДИ 

мерки за управление на трафика, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120. Срокът за 

изпълнение на проекта е 31.12.2021 г. Избран е изпълнител на проекта и тече процеса на 

изпълнението му. 

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 25-то и 26-то регулярно събиране на данни за цени, приходи и трафици от 

международен роуминг за извършване на сравнителен анализ на BEREC, с Решения на КРС № 

№ 148/09.04.2020 г. и № 375/22.10.2020 г., от българските доставчици на роуминг услуги е 

изискана информация. Получените от доставчиците данни са обобщени от Комисията и 

изпратени на BEREC. 

Във връзка с ежегодно събиране на данни за прозрачността и сравнимостта на роуминг 

тарифите за извършване на анализ на европейско ниво от BEREC, с Решение № 261/16.07.2020 

г на КРС, от българските доставчици на роуминг услуги е изискана информация. 

Информацията е обобщена и изпратена към BEREC заедно с попълнените отговори на 

въпросите, предназначени за националните регулаторни органи (НРО). 

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. 

Във връзка с проведено онлайн проучване на ЕК и BEREC относно прилагането роуминг 

регулацията, е изпратен въпросник до мобилните предприятия и са попълнени онлайн 

отговорите на въпросите, предназначени за НРО в съответствие с Решение № 150/09.04.2020 г. 

на КРС. 

За постигането на тази оперативна цел регулярно се извършват проверки във връзка с 

постъпили сигнали в Комисията относно ползването на мобилни услуги в роуминг. През 2020 

г. са извършени 156 проверки относно проблеми при предоставяни услуги в роуминг, относно 

оспорване на сметки и потребление в роуминг, относно неполучаване на информационни 

съобщения за роуминг, относно прилагане на надценка при ползване на услуги в роуминг и др. 

2.8. Осигуряване спазването на законовите изисквания при предоставянето на 

регулирани комуникации в рамките на ЕИП. 
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КРС осъществява своевременна комуникация, провежда обсъждания и оказва 

съдействие на доставчиците на международни повиквания и кратки текстови съобщения в 

рамките на ЕИП във връзка с въвеждането на регулацията. 

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 второто 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 № 149/09.04.2020 г., от операторите на фиксирани и мобилни мрежи, 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. 

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 и сключени договори за доставка на 

специализирана измервателна техника за по-ефективно изпълнение на контролните функции 

на КРС при осъществяване на електронни съобщения с използване на РЧС, както следва: 

 3 (три) компактни системи за радиомониторинг и радиолокация за развитие на 

изградената Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър за 

граждански нужди; 

 мобилна станция за мониторинг, откриване и локализиране на радиосмущения с цел 

откриване и локализиране на незаконни излъчващи средства и гарантиране на работа 

без смущения на законните ползватели на РЧС; 

 измервателна апаратура – широколентов мониторингов приемник за една мобилна 

станции за радиомониторинг от Националната система за мониторинг за граждански 

нужди; 

 4 (четири) спектроанализатора за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър 

до 32 GHz; 

 2 (две) портативни мониторингови системи в обхват до 8 GHz. 

За осигуряване на безпроблемна работа на измервателната апаратура са предприети 

действия по сключване на договор за ремонт по заявка на апаратура с марка 

„Аgilent/KEYSIGHT”. 

 Извършена е технологична оценка на НСМ за анализ и оценка на състоянието на 

съществуващата система за радиомониторинг и начертаване на програма за оптимизирането 

ѝ в следващите 5 години. 

3.2. Повишаване на административния капацитет. 

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 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 

270 в 59 обучения, както следва: 
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Области на обучения брой обучения брой обучени 

• Информационни технологии 18 97 

• Финанси 2 6 

• Управление 19 75 

• Специализирано 9 12 
• Право 11 80 

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. 

През изминалия период КРС взе участие в срещи на КМ и Пленарните заседания на 

BEREC и на ERGP, посочени в т. 1.3. 

Представители и експерти на Комисията участваха в работата на специализираните 

световни и европейски организации, сред които ITU, UPU, ECC, ENISA, COCOM. 

3.4. Развитие на партньорства в страната и чужбина. За периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 

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, FRATEL. 

КРС взе активно участие на високо ниво в четири срещи за 2020 г. на Генералната 

асамблея на IRG и на Пленарното заседание на Съвета на регулаторите и Управителния съвет на 

BEREC, 8- я форум на BEREC на заинтересованите страни, 18-то годишно заседание на 

FRATEL, както и в двете Пленарни заседания на ERGP за годината. 

Представители от Комисията участваха също така в срещите на КМ на BEREC и ERGP, 

и в работата на експертните работни групи на двете организации по съществени въпроси от 

изпълнението на Работните им програми за 2020 г. 

3.5. Развитие на информационните технологии и електронните административни 

услуги на КРС. 

За постигането на тази цел са извършени следните дейности: 

Внедряване в реална експлоатация на системата за онлайн въпросници. Системата 

е внедрена, на етап експлоатация с реални данни. В рамките на посочената дейност през 

първото полугодие на 2020 г. от предприятията и пощенските оператори е събрана информация 

чрез специално създаден за целта от КРС формуляр „Заявление за създаване на профил в 

информационната система на КРС за on-line попълване и подаване на въпросници“. Въз основа 

на подадената в заявленията информация в системата са създадени и активирани 

потребителските профили на предприятията и са им предоставени потребителски имена и 

пароли за достъп до информационната система. Актуализирана и редактирана е инструкцията 

за работа със системата, която е публикувана на интернет страницата на КРС. 

В реална експлоатация системата беше използвана за първи път в кампанията по 

събиране на информация с „Въпросник за широколентов достъп до интернет към 1-ви юли 2020 

г.“, която стартира на 17.08.2020 г. През електронната система за въпросници постъпи 

информация от 86,6% от задължените съгласно Решение на КРС № 295/13.08.2020 г. 

предприятия (97,9% от отговорилите). 

През първото полугодие на 2020 г. КРС сключи 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 за 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“, Проектът включва четири обособени позиции: 

 „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за 

качество на услугата за достъп до интернет “ (Дейност 1);

 „Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС в 

съответствие с принципите на електронното управление“ (Дейност 2);

 „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни 

услуги“ (Дейност 3);

 „Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, 
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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“ (Дейност 4).

В изпълнение на договора са проведени четири обществени поръчки и сключени 

договори с изпълнителите за всяка от четирите дейности по проекта: 

 Договор № 03-08-62/15.10.2020 г. с „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД за 

изпълнение на Дейност 1;

 Договор № 03-08-60/15.10.2020 г. с „ТехноЛогика“ ЕАД за изпълнение на Дейност 2;

 Договор № 03-08-61/15.10.2020 г. с „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД за 

изпълнение на Дейност 3;

 Договор № 03-08-46/10.09.2020 г. с „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД за 

изпълнение на Дейност 4.

 Изпълнението на всяка от дейностите по проекта се извършва в сроковете, 

определени в четирите договора с изпълнителите. Към 31.12.2020 г. е приключен 

Етап 1

„Анализ на данните и изискванията“ от етапите на изпълнение на договорите с 

изпълнителите, а по Дейност 4 е приключен и Етап 2 „Изготвяне на системен проект и 

прототип“. 
 

 

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 2 

2 Изготвено предложение за компенсацията, дължима на 

задължения оператор за извършване на УПУ 
бр. 1 1 

3. Решения на КРС бр. 500 434 

4. Брой изготвени отговори на жалби на потребители бр. 3 000 2 506 

 

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 завърши прегледа, проведе обществени обсъждания и извърши 

нотификации пред Европейската комисия на четвърти кръг на анализ и оценка на 

пазарите на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на 

индивидуални обществени телефонни мрежи и на терминиране на гласови повиквания 
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в индивидуални мобилни мрежи (пазари 1 и 2 от Препоръка 2014/710/EC относно 

съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения); 

 планиране и предоставяне за ползване от предприятията на ограничените ресурси – 

номера и радиочестотен спектър: 

Извършените дейности през 2020 г., свързани с планиране и предоставяне за ползване от 

предприятията на ограничените ресурси – номера и радиочестотен спектър са следните: 

- електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба - планирани и 

предоставени за ползване са 89 радиочестотни канала (55 симплексни и 17 дуплексни), 

от които 27 радиочестоти за изграждане на 27 нови радиомрежи; 

- за наземно радиоразпръскване на радиосигнали - препланирани са параметрите на 32 

радиопредавателни станции, като за две от тях е предоставен и нов честотен ресурс, 

планирани и предоставени са 44 честотни назначения, като 31 от тях са за временно 

ползване; 

- за наземно радиоразпръскване на телевизионни сигнали - одобрени са параметрите 

на 289 телевизионни станции; 

- електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба - планирани са 1594 

радиорелейни участъка, от които 1443 са с ново честотно планиране, във връзка с 

необходимостта от увеличаване на преносния капацитет; извършен е анализ на 

планирани и предоставени 1771 двупосочни радиорелейни участъка с цел тяхното 

прехвърляне на друго предприятие; извършен е анализ на планирания и предоставен за 

ползване честотен ресурс за мрежа от неподвижен безжичен достъп с цел неговото 

отдаване под наем на друго предприятие; извършен е анализ на планирани на 

предоставени радиорелейни участъци с цел тяхното мигриране в други обхвати с оглед 

освобождаването на обхват 3.6 GHz за бъдещо ползване от 5G мрежи; 

- електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба 

планирани и предоставени са 11 радиопредавателни канала за ползване от 7 земни 

станции, в това число честотен ресурс за 2 нови земни станции за тестване на нови 

технологии; 

- позиция на геостационарната орбита, определена за Република България - 

извършена е промяна на плановата позиция на геостационарната орбита от 1,2W на 1,9Е 

и разделяне на 10 планови честотни канала по Приложение 30/30А от Радиорегламента 

на новата планова позиция 1,9Е; планиран и предоставен за ползване е радиочестотен 

спектър за 6 нови предавателни радиоканала за контрол и управление на спътниковата 

система BULSAT-BSS-1.2W- W; 

- извършено е национално координиране и съгласуване на планираните радиочестоти 

и радиочестотни ленти с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби; 

- извършени са дейности по международна координация, както следва: координация 

на 35 планирани радиочестотни назначения съгласно Регионалното споразумение за 

използването на честотен обхват 87.5-108.0 MHz за УКВ (FM) звуково 

радиоразпръскване, Женева, 1984 г. и 80 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 1100 географски номера на 

едно предприятие; върнати от предприятията ресурси са 517 600 географски номера, 42 

национални кода на точки за сигнализация, 2 международни кода на точки за 

сигнализация, 3000 номера от обхват „90“, 100 номера от обхват „700“, 100 номера от 

обхват „800“, 1 номер за достъп до услугата „комутируем достъп до интернет“ и 1 номер 

за достъп до справочни услуги; 6600 групи географски номера са прехвърлени на други 

предприятия с цел осигуряване предоставянето на услуга на крайни потребители, които 

са с пренесени към тях номера; 

 контрол за ефективното и ефикасното използване на ограничените ресурси – 

съставени 1487 броя констативни и 12 019  броя измерителни  протоколи. 

 надзор над доставчиците на удостоверителни услуги - извършен е анализ на 
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предоставени доклади за оценяване на съответствието и е потвърден квалифицираният 

статут на два доставчика и предоставяните от тях квалифицирани удостоверителни 

услуги; няма постъпили жалби, в резултат на които да са извършвани проверки за 

периода; 

 издаване, изменение, спиране и отнемане на индивидуални лицензии за извършване 

на УПУ или на част от нея, 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 издала 9 броя лицензии за извършване на услугата 

„пощенски парични преводи“ и една лицензия за извършване на услуги от обхвата на 

УПУ. В Публичния регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски 

услуги по чл. 38, т. 1 – 3 от ЗПУ, са вписани 22 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 – 2 506 

бр. жалби. 

Отчетените показатели за изпълнение са в рамките на предвижданията за периода 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Източници на информация за отчета на показателите за изпълнение са дирекциите на 

КРС.  

 Резултатите от действията, предприети от КРС са: 

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

интерес на крайните потребители. 

 Оптимизиране използването на радиочестотна лента 3.6 GHz във връзка с 

осигуряване на условия за въвеждане на 5G мрежи. 

 Оптимизиране използването на радиочестотна лента 470-790 MHz с

 оглед осигуряване на условия за въвеждане и развитие на безжични 

широколентови мрежи. 

 Осигуряване на условия за използване на обхвати 700 MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 

26 GHz за 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-предавателните 

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 WRC-19. Работата ще продължи през 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: 14 125 900 12 705 900 12 475 077 
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Персонал 7 084 800 6 584 800 6 552 186 

 
Издръжка 2 398 500 1 766 000 1 668 716 

 
Капиталови разходи 4 642 600 4 355 100 4 254 175 

1. Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 14 125 900 12 705 900 12 475 077 

 
Персонал 7 084 800 6 584 800 6 552 186 

 
Издръжка 2 398 500 1 766 000 1 668 716 

 
Капиталови разходи 4 642 600 4 355 100 4 254 175 

2. 
Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 

   

 
Персонал 

   

 
Издръжка 

   

 
Капиталови разходи 

   

 
От тях за: * 

   

2.1 1..................................... 
   

2.2 2.................................... 
   

 
Администрирани разходни показатели ** 

   

ІІ 
Администрирани разходни параграфи по 

бюджета 
601 400 311 400 294 416 

1. 

Издръжка 10-00 – Ежегодна 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), на основание чл. 29 б от ЗПУ. 120 000 30 000 29 160 

2. 

Издръжка 10-00 – Ежегодно измерване на 

изпълнението на нормативите за качеството на УПУ 

и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, 

ал. 1, т. 7 от ЗПУ. 281 400 161 400 158 132 

3. 

Издръжка 10-00 – Ежегодна проверка на системата за 

определяне на разходите на „Българска 

телекомуникационна компания” ЕАД, на основание 

чл. 222, ал.8 във връзка с чл. 172, ал.2 от ЗЕС. 120 000 40 000 39 900 

 

4. 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности съгласно чл.30, т. 19 и 22 

от ЗЕС. 80 000 80 000 67 224 

 
Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 601 400 311 400 294 416 

     

 
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

     

 
Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 14 727 300 13 017 300 12 769 493 

     

 
Численост на щатния персонал 255 255 202 

 
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 
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Управлението по Бюджетната програма „Регулиране на електронните съобщения и 

пощенските услуги“ се осъществява от председателя на КРС, подпомаган от главния секретар 

и директорите на следните дирекции, в съответствие с Устройствения правилник на Комисията 

за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г.): 

- Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията”; 

- Правна; 

- Управление на ограничен ресурс; 

- Регулиране; 

- Финансови и административни дейности. 

За цялостното изпълнение на програмата отговарят горепосочените дирекции към 

Комисията. 


