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 ГОДИШНИ ЦЕЛИ ЗА 2022 г., свързани с изпълнението на стратегическите цели, заложени в Стратегическия план на 

Комисията за регулиране на съобщенията (2022 – 2024 г.) 

 

Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическ

а цел 1: 

Ефективна и 

ориентирана 

към бъдещето 

регулаторна 

среда 

Х Х Х Х Х Х Х 

 Подцел 1.1.  

Изменение и 

приемане на 

нови 

подзаконови 

актове. 

1.1.1. 

Приключване на 

привеждането 

на 

подзаконовата 

нормативна 

уредба в 

съответствие с 

разпоредбите на 

Кодекса и ЗЕС. 

Приемане на решение 

за окончателно 

приемане на 

Правилата за 

използване на 

радиочестотния 

спектър от електронни 

съобщителни мрежи 

от неподвижна 

радиослужба след 

нотификация към ЕК. 

 

януари Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

Приет подзаконов 

акт. 

Х 

   Приемане на решение 

за окончателно 

приемане на Правила 

за използване на 

радиочестотния 

януари   

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спектър от електронни 

съобщителни мрежи 

от радиослужба 

радиоразпръскване 

след нотификация към 

ЕК. 

   Приемане на решение 

за окончателно 
приемане на 

Правилата за 

използване на 

радиочестотния 

спектър за 

радиосъоръжения от 

любителска 

радиослужба след 

нотификация към ЕК. 

април Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 
подзаконовите актове. 

Приет подзаконов 

акт. 

Х 

   Приемане на решение 

за окончателно 

приемане 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 

април Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

Приет подзаконов 

акт. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

точките за безжичен 

достъп с малък обхват. 

   Създаване на регистър 

на приемно- 

предавателните 

станции от наземни 

мрежи, позволяващи 

предоставянето на 
електронни 

съобщителни услуги, 

дейностите по чл. 151, 

ал. 1, т. 16 от ЗУТ и 

точки за безжичен 

достъп с малък обхват 

- разработване, 

внедряване и 

гаранционна 

поддръжка на 

специализирани 

софтуерни продукти. 
 

декември Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

Създаден 

регистър. 

Х 

   Създаване на регистър 

на предоставените 

права за ползване на 

радиочестотния 

спектър въз основа на 

регистрация - 
разработване, 

тестване  и внедряване 

на информационна 

система, обезпечаваща 

юли Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

Създаден 

регистър. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставянето на 

индивидуални права 

за ползване на 

радиочестотен 

спектър въз основа на 

регистрационен 

режим. 

   Привеждане на 
заявленията за 

ползване на ограничен 

ресурс в съответствие 

с новите подзаконови 

актове. 

февруари Привеждане на заявленията 
в съответствие с новите 

подзаконови актове. 

Изменени 
заявления. 

 

 
Х 

   Привеждане на 

разрешенията за 

ползване на ограничен 

ресурс в съответствие 

с новите подзаконови 

актове 

декември Привеждане на 

разрешенията в 

съответствие с новите 

подзаконови актове. 

Изменени 

разрешения. 

Х 

   Окончателно 

приемане на Правила 

за определяне на 
условията и реда за 

предоставяне на 

информация за 

местоположението на 

потребителите и 

данни за крайния 

ползвател от 

предприятията, 

предоставящи 

януари Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

 

Приет подзаконов 

акт. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

междуличностни 

съобщителни услуги с 

номера при спешни 

повиквания 

   Приемане на Правила 

за смяна на доставчик 

на услуги за достъп до 

интернет 

февруари Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

Изготвен 

подзаконов акт. 

 

Проведено 
обществено 

обсъждане. 

 

Приет подзаконов 

акт. 

 

Х 

   Изготвяне на проект 

на Постановление за 

приемане на нова 

Тарифа за таксите, 

които се събират от 

КРС по ЗЕС 

февруари Привеждане в съответствие 

със ЗИД на ЗЕС на 

подзаконовите актове. 

Изготвен 

подзаконов акт. 

 

 

 

Х 

   Изготвяне на 

методика за 
определяне размера на 

административна 

такса за контрол 

март Създаване на ясни и 

прозрачни правила при 
определяне размера на 

годишна такса за контрол. 

Изготвен 

подзаконов акт. 
Х 

   Изготвяне на проект 

на правилата за 

минималните 

изисквания за 

сигурност на 

обществените 

април Осигуряване на минимално 

ниво на сигурност на 

обществените електронни 

съобщителни мрежи и 

услуги 

Приет нормативен 

акт 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

електронни 

съобщителни мрежи и 

услуги и методи за 

управление на риска 

за тяхната сигурност.  

  1.1.2. 

Извършване на 

анализ по чл. 53, 
ал. 2 от ЗЕС за 

необходимостта 

от 

преразглеждане 

на Тарифата за 

таксите, които 

се събират от 

КРС по ЗЕС. 

 

 

Извършване на 

анализ 

септември Предпоставка за определяне 

на справедливи и 

предвидими такси в 
Тарифата за таксите, които 

се събират от КРС по ЗЕС. 

Изготвен анализ. 

 

 

Х 

  1.1.3. 

Привеждане на 

подзаконовата 
нормативна 

уредба, свързана 

с универсалната 

услуга, в 

съответствие с 

разпоредбите на 

ЗЕС. 

Изготвяне на проект 

на Наредба  за 

условията и реда за 
предоставяне на 

универсалната 

услуга 

март Ясни правила за 

предоставяне на услуги от 

обхвата на универсалната 
услуга и гарантиране 

качеството на услугите 

Изготвен проект 

на подзаконов акт. 

Х 

   Изготвяне и 

приемане  на 

Методика за 

април Създаване на условия за 

гарантиране на достъпност 

на цените за хората с ниски 

Приет нормативен 

акт. Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

определяне на 

цените и ценовите 

пакети на 

универсалната 

услуга 

доходи и със специални 

социални нужди 

   Изготвяне и 

приемане  на 

Правила  за 
изчисляване на 

нетните разходи за 

предоставяне на 

универсална услуга 

май Прозрачност на механизма 

за изчисляване на нетните 

разходи свързани със 
задълженията за УУ, 

оптимизиране на разходите 

операторите и избягване 

компенсирането на 

неефективните разходи 

Приет нормативен 

акт. 

Х 

Стратегическ

а цел 2:  
Насърчаване 

на устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

на 

потребителите 

Х Х Х Х Х Х Х 

 Подцел 2.1. 
Подкрепа за 

устойчив и 

отворен цифров 

пазар 

2.1.1. Анализ на 
европейски 

практики и 

мониторинг на 

онлайн 

платформите в 

България, 

определени като 

пощенски 

оператори. 

Анализ на 
европейски 

практики относно 

критериите за 

определяне на 

онлайн платформите 

като пощенски 

оператори 

април Повишаване на 
ефективността на 

регулаторната дейност 

Решение на КРС. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Изготвяне на 

позиция и 

провеждане на 

процедура по 

обществено 

обсъждане 

юни Повишаване на 

ефективността на 

регулаторната дейност 

Изготвена позиция 

и проведена 

процедура по 

обществено 

обсъждане. 

Х 

   Приемане на 

позиция на КРС  
относно критериите 

за определяне на 

онлайн платформите 

като пощенски 

оператори 

ноември Повишаване на 

ефективността на 
регулаторната дейност 

Решение на КРС. 

Х 

 Подцел 2.2. 
Мониторинг на 

пазара и 

осигуряване на 

подходящо ниво 

на прозрачност 

2.2.1.Проучване 

на нивото на 

прозрачност и 

яснота за цените 

на доставка на 

пощенски 

пратки, съгласно 

Регламент (ЕС) 
2018/644. 

Изготвяне на 

техническа 

спецификация за 

провеждане на 

проучването 

август Повишаване на 

удовлетвореността на 

потребителите от качеството 

на пощенските услуги 

Изготвена 

техническа 

спецификация. Х 

 Възлагане на 

изпълнението на 

проучването 

октомври Повишаване на 

удовлетвореността на 

потребителите от качеството 

на пощенските услуги 

Сключен договор с 

изпълнителя. 
Х 

 Подцел 2.3. 
Осигуряване на 

широка 

достъпност на 

електронните 

съобщителни 

услуги, 

включително 

предоставяни 

2.3.1. 
Определяне на 

подходяща 

скорост за 

широколентов 

достъп до 

интернет в 

рамките на 

задължението за 

Определяне на 
подходяща скорост 

за широколентов 

достъп до интернет 

в рамките на 

задължението за 

осигуряване на 

универсалната 

услуга съгласно чл. 

ноември Повишаване на 
удовлетвореността на 

потребителите от качеството 

на УУ 

Приета позиция на 
КРС. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

чрез мрежи с 

много голям 

капацитет 

осигуряване на 

универсалната 

услуга съгласно 

чл. 182, ал. 4 от 

ЗЕС. 

182, ал. 4 от ЗЕС 

 Подцел 2.4. 
Разработване и 

изграждане на 
Електронен 

Български Код 

за точно 

идентифициране 

на 

местоположение

то на 

ползвателите на 

услуги 

2.4.1. Изготвяне 

на техническа 

спецификация за 
„Разработване и 

изграждане на 

Електронен 

Български Код 

за точно 

идентифициране 

на 

местоположение

то на 

ползвателите на 

услуги“. 

Провеждане на 

процедура за 

възлагане на 
изготвянето на 

техническа 

спецификация и 

изготвяне на 

техническата 

спецификация 

декември Повишаване на 

удовлетвореността на 

гражданите и бизнеса от 
качеството и бързината на 

предоставяните им услуги – 

от публичните институции, 

от пощенските оператори  и 

от доставчиците на други 

услуги 

Изготвена 

техническа 

спецификация. 

Х 

 Подцел 2.5. 
Осигуряване на 
наличност и 

ефективно 

управление на 

радиочестотния 

спектър с оглед 

постигане 

целите на 

Цифровото 

десетилетие. 

Х Х Х Х Х Х 

 2.5.1. 2.5.1.1. 1) Изменение на март Осигуряване на условия за Издадени/изменен Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Осигуряване на 

радиочестотен 

спектър и 

определяне на 

подходящи 

регулаторни 

условия както за 
въвеждане и 

развитие на 

иновативни 

безжични 

технологии, 

приложения и 

услуги, в това 

число за 

въвеждане и 

развитие на 5G 

и 6G мрежи, 

така и за 
съществуващите 

мрежи, които 

имат своите 

предимства при 

предоставяне на 

услуги на 

потребителите; 

Осигуряване на 

условия за 

ефективно 

използване на 

обхват 26 GHz: 

2.5.1.1.1. 

привеждане на 
разрешенията на 

предприятията с 

предоставен 

спектър в обхват 

26 GHz в 

съответствие с 

новите 

подзаконови 

актове, 

определящи 

условията за 

използване на 
този обхват. 

разрешението за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър за мрежи от 

вида „точка към 

точка“ на А1. 

 
2) привеждане на 

разрешенията на А1 

и Теленор в обхват 

26 GHz в 

съответствие с 

новите подзаконови 

актове и издаване на 

нови разрешения за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър за наземни 

мрежи, позволяващи 
предоставянето на 

електронни 

съобщителни 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
март 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

и разрешения. 

 

  2.5.1.1.2. 

предприемане 

на действия за 

предоставяне на 

свободния 

1) Провеждане на 

обществени 

консултации за 

интереса на бизнеса 

по предоставяне на 

май 

 

Осигуряване на условия за 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

Проведени 

обществени 

консултации. 

 

Проведена 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

честотен ресурс 

от обхват 26 

GHz за наземни 

мрежи, 

позволяващи 

предоставянето 

на електронни 
съобщителни 

услуги; 

радиочестотен 

спектър в обхват 26 

GHz. 

 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър. 

 

Издадени/изменен

и разрешения. 
 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

 

   2) Провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър  

 

3) Издаване на 

разрешения. 

при наличие на 

интерес 

(юли) 

  

Х 

  2.5.1.2. 
Предприемане 

на действия за 

осигуряване на 

условия за 

ефективно 

използване на 

радиочестотния 

спектър в обхват 

1800 MHz, 

извършване на 

1) Предоставяне на 
допълнителен 

ресурс от 2х5 MHz 

на А1, Теленор и 

БТК, при 

възобновяване на 

производствата по 

вече подадените от 

тях заявления за 

изменение на 

разрешенията им. 

при наличие на 
интерес 

(март) 

Осигуряване на условия за 
навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

Проведена 
процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър. 

 

Издадени/изменени 

разрешения. 

 

Предоставен 

радиочестотен 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

преразпределен

ие на 

предоставения 

на 

предприятията 

честотен ресурс 

с оглед 
осигуряване на 

компактни и 

непрекъснати 

честотни 

блокове и 

ефективно 

използване на 

ресурса в обхват 

1800 MHz. 

2) Изменения на 

разрешенията. 

спектър. 

   2) Провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

свободния 
радиочестотен 

спектър – при 

наличие на интерес 

и след приключване 

на съдебното 

производство по 

разрешението на 

„Булсатком” ЕООД. 

 

декември   

Х 

  2.5.1.3. 

предприемане 

1) Провеждане на 

обществени 

юли 

 

Осигуряване на условия за 

навлизане на пазара на нови 

Проведени 

обществени 
Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на действия за 

предоставяне на 

свободния 

честотен ресурс 

от обхвати 1.5 

GHz, 2.6 GHz и 

3.6 GHz. 

консултации за 

интереса на бизнеса 

по предоставяне на 

радиочестотен 

спектър в обхвати 

1.5 GHz, 2.6 GHz и 

3.6 GHz. 
 

 

 

2) Провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър – при 

наличие на интерес. 

 

3) 

Издаване/изменение 
на разрешения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

При наличие на 

интерес 

(септември) 

 

 

 

 

 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

консултации. 

 

Проведена 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър. 
 

Издадени/изменен

и разрешения. 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

  2.5.1.4. 

Провеждан на 

обществена 

консултация за 

установяване на 

интереса на 

предприятията 

за придобиване 

на 

радиочестотен 

спектър в обхват 

Провеждане на 

обществена 

консултация по реда 

на чл. 37 относно 

обявено по чл. 89 

намерение за 

провеждане на търг 

за предоставяне за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър в обхват 700 

ноември Осигуряване на условия за 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

Проведена 

обществена 

консултация. 

 

 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

700 MHz. MHz. 

  2.5.1.5. Издаване 

на временно 

разрешение и 

провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 
спектър в обхват 

800 MHz (след 

извършени 

тестове за липса 

на смущения 

между бъдещите 

мрежи на 

предприятията и 

мрежите на 

МО).  

1) Издаване на 

временно 

разрешение за 

провеждането на 

тестовете. 

 

2) Провеждане на 
обществена 

консултация по реда 

на чл. 37 относно 

обявено по чл. 89 

намерение за 

провеждане на търг 

за предоставяне за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър в обхват 800 

GHz. 

 
3) Провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър – при 

наличие на интерес. 

 

4) Издаване на 

разрешения. 

 

След сключване 

на споразумение 

между МО и 

мобилните 

предприятия 

 

След 
провеждане на 

успешни 

технически 

тестове, 

показващи 

отсъствие на 

смущения в 

работата на 

радиоелектронн

ото оборудване 

на МО 

Осигуряване на условия за 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

Издадено 

временно 

разрешение. 

 

 

 

 
 

Проведена 

обществена 

консултация. 

 

Проведена 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър. 

 

Издадени 
разрешения. 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

Х 

  2.5.1.6. 1) Провеждане на февруари Осигуряване на условия за Проведена Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предприемане 

на действия за 

предоставяне на 

свободния 

честотен ресурс 

от обхват 174-

230 MHz за 
цифрово радио, 

включително 

провеждане на 

процедура по 

чл. 48 и чл. 89 от 

Закона за 

електронни. 

обществена 

консултация по реда 

на чл. 37 относно 

обявено по чл. 89 

намерение за 

провеждане на 

конкурс за 
предоставяне за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър в обхват 

174-230 MHz. 

 

2) Провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър – при 

наличие на интерес. 
 

3) Издаване на 

разрешения. 

 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

обществена 

консултация. 

 

Проведена 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 
спектър. 

 

Издадени 

разрешения. 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

  2.5.1.7. 

Предприемане 

на действия за 

предоставяне на 

свободния 

честотен ресурс 

за наземна 

цифрова 

1) Провеждане на 

обществена 

консултация по реда 

на чл. 37 относно 

обявено по чл. 89 

намерение за 

провеждане на 

конкурс за 

при наличие на 

интерес 

Осигуряване на условия за 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

Проведена 

обществена 

консултация. 

Проведена 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен 

спектър. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

телевизия. предоставяне за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър. 

 

2) Провеждане на 

процедура по 
предоставяне на 

радиочестотен 

спектър – при 

наличие на интерес. 

 

3) Издаване на 

разрешения. 

 

 

Издадени 

разрешения. 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

  2.5.1.8. 

Изменение на 

подзаконови 

актове, свързани 

с използването 
на 

радиочестотния 

спектър.  

1) Анализ на 

необходимостта от 

изменение или 

приемането на нови 

подзаконовите 
актове. 

 

2) Изготвяне на 

проекти на 

подзаконови актове. 

 

3) Провеждане на 

процедури по 

обществено 

обсъждане. 

 

 в случай на 

необходимост  

Осигуряване на условия за 

навлизане на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители. 

Приети проекти на 

подзаконови 

актове. 

 

Проведена 
процедура по 

обществено 

обсъждане. 

 

Проведена 

нотификация към 

ЕК при 

необходимост. 

 

Приети 

подзаконови 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4) Провеждане на 

нотификация към ЕК 

при необходимост. 

 

5) Приемане на 

подзаконови актове. 

 

актове. 

  2.5.1.9. 
Актуализация на 

информацията в 

честотната 

информационна 

система на 

Европейския 

съобщителен 

офис – EFIS 

(EСO Frequency 

Information 

System). 

Въвеждане на 
актуалната 

информация за 

ползването на 

радиочестотния 

спектър в България. 

ноември Осигуряване на прозрачност 
по отношение на 

разпределението и 

използването на 

радиочестотния спектър в 

България на международно 

ниво. 

Въведена 
информация за 

ползването на 

радиочестотния 

спектър в 

България на 

приети и изменени 

подзаконови 

актове. 

Х 

  2.5.1.10. 

Осигуряване на 
условия за 

развитие на 

геостационарни 

и 

негеостационарн

и спътникови 

системи  

 

Координация на 

радиочестотен 
спектър и издаване 

на разрешения за 

ползване на 

радиочестотен 

спектър за 

негеостационарни 

спътникови системи  

При заявен 

интерес 

Осигуряване на възможност 

български предприятия да 
експлоатират такива 

системи и съответно да 

увеличат присъствието на 

България на пазара на 

спътникови услуги - срок м. 

декември. 

Издадени 

разрешения. 
 

брой 

 

предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

 

 

Х 

 2.5.2. Въвеждане 

в българското 

2.5.2.1.Въвежда

не в българското 

1) Анализ на 

необходимостта от 

31 декември Осигуряване на 

хармонизирано използване 

Приети проекти на 

подзаконови 
Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

законодателство 

на новите 

решения на 

Европейската 

комисия (EK) за 

хармонизирано 

използване на 
радиочестотния 

спектър 

законодателство 

на решения на 

Европейската 

комисия (EK) за 

хармонизирано 

използване на 

радиочестотния 
спектър, които 

трябва да се 

въведат през 

2022 г. 

изменение или 

приемането на нови 

подзаконовите 

актове. 

 

2) Изготвяне на 

проекти на 
подзаконови актове. 

 

3) Провеждане на 

процедури по 

обществено 

обсъждане. 

 

4) Провеждане на 

нотификация към ЕК 

при необходимост. 

 

5) Приемане на 
подзаконови актове. 

на РЧС в съответствие с 

европейските норми. 

актове. 

 

Проведена 

процедура по 

обществено 

обсъждане. 

 
Проведена 

нотификация към 

ЕК при 

необходимост. 

 

Приети 

подзаконови 

актове. 

 2.5.3. Участие в 

изготвяне на 

официалната 

позиция на 

Република 

България по 

точките от 

дневния ред на 

Световната 

конференция по 

радиосъобщения 

2.5.3.1.Участие в 

изготвяне на 

официалната 

позиция на 

Република 

България по 

точките от 

дневния ред на 

Световната 

конференция по 

радиосъобщения 

1) Технически 

анализ на 

проучванията на 

Международния 

съюз по 

далекосъобщения 

(МСД). 

 

2) Анализ на 

възможностите за 

прилагане на 

31 декември 1) Защита на националните 

интереси при разглеждане и 

вземане на решения по 

точките от дневния ред на 

WRC-23. 

 

2) Осигуряване на 

хармонизирано ползване на 

радиочестотния спектър. 

Изготвени 

анализи. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

през 2023 г. 

(WRC-23), 

съобразно 

компетенциите 

на КРС, и 

въвеждане на 

решенията, 
приети на WRC-

23; 

през 2023 г. 

(WRC-23), 

съобразно 

компетенциите 

на КРС, и 

въвеждане на 

решенията, 
приети на WRC-

23 

предложените опции 

за решаване на 

въпросите, които ще 

се разглеждат на 

WRC-23 в 

зависимост от 

националните 
особености на 

Република България. 

 

 

 2.5.4. 

Разработване и 

приемане на 

актуализирана 

Регулаторна 

политика за 

управление на 

радиочестотния 

спектър за 
граждански 

нужди. 

 

2.5.4.1. 

Провеждане на 

общественото 

обсъждане и 

окончателно 

приемане на 

Регулаторна 

политика за 

управление на 
радиочестотния 

спектър за 

граждански 

нужди. 

1) Провеждане на 

процедура за 

обществени 

консултации 

2) Окончателно 

приемане на 

Регулаторната 

политика. 

март Осигуряване на прозрачни 

условия за управление на 

радиочестотния спектър. 

Проведени 

обществени 

консултации. 

 

Приет акт. 

Х 

 2.5.5. 

Извършване на 

дейности 

свързани с 

разрешения, 

уведомления, 

международно и 

2.5.5.1. 

Удовлетворяван

е на исканията 

за ползване на 

радиочестотен 

спектър, 

включително 

Издаване, 

изменение, 

допълнение и 

прекратяване на 

разрешения за 

ползване на 

ограничен ресурс. 

декември Задоволяване на 

потребностите на 

потребителите от ограничен 

ресурс 

Брой  

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

национално 

координиране и 

радиолюбителск

ата дейност 

дейности, 

свързани с 

разрешения, 

уведомления, 

международно и 

национално 

координиране и 
радиолюбителск

ата дейност. 

 

   Вписване, 

заличаване и 

отразяване на 

промени в данните в 

публичния регистър 

на лицата, 

уведомили 

комисията за 

намеренията си да 

предоставят 
обществени 

електронни 

съобщителни мрежи 

или услуги и 

издаване на 

удостоверения за 

вписване в 

регистъра. 

 

декември Осигуряване на условия за 

осъществяване на 

обществени електронни 

съобщения. 

Брой 

Х 

   Международно 

координиране на 

декември Защита на националните 

интереси чрез координиране 

Брой 
Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

радиочестотен 

спектър. 

на радиочестотен спектър за 

България. 

   Национално 

координиране на 

радиочестотен 

спектър. 

декември Предоставяне на 

радиочестотен спектър на 

лица заявили искания. 

Брой 

Х 

   Провеждане на 

изпити и издаване на 

разрешителни за 
правоспособност на 

радиолюбители; 

предоставяне за 

ползване на 

разпределените 

опознавателни и 

слушателски знаци; 

издаване на 

хармонизирани 

радиолюбителски 

свидетелства 

(HAREC) и CEPT 
лицензии. 

декември Осигуряване на условия за 

радиолюбителска дейност. 

Брой 

Х 

 Подцел 2.6. 
Осигуряване на 

ефективно 

управление на 

номерационните 

ресурси. 

2.6.1. Приемане 

на Регулаторна 

политика за 

ползването на 

номерационни 

ресурси за 

осъществяване 

на електронни 

съобщения 

1) Изготвяне на 

проект на 

Регулаторна 

политика за 

ползването на 

номерационни 

ресурси за 

осъществяване на 

електронни 

април Осигуряване на прозрачност 

и предвидимост при 

управление на 

номерационните ресурси 

Изготвен 

документ. 

 

Проведени 

обществени 

консултации. 

 

Приет акт. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

съобщения 

2) Провеждане на 

процедура за 

обществени 

консултации 

3) Окончателно 

приемане на 
Регулаторната 

политика. 

 Подцел 2.7. 
Съдействие, в 

рамките на 

компетенциите 

на КРС, за 

регламентиране 

и въвеждане на 

схеми за 

електронна 

идентификация 

2.7.1. Участие в 

изготвяне на 

нормативна 

уредба за 

регламентиране 

на схеми за 

електронна 

идентификация 

и в проверки на 

заявени схеми за 

електронна 
идентификация 

 

Участие в 

междуведомствени 

работни групи 

декември 

 

 

 

 

 

  Х 

 Подцел 2.8. 
Защита на 

крайните 

ползватели. 

2.8.1. Защита на 

крайните 

ползватели. 

Обработване на 

сигнали на крайни 

ползватели на 

електронни 

съобщителни 

услуги.  

 

Обработване на 

сигнали на 

декември 

 

Подобряване на 

процедурите на разглеждане 

на сигнали и жалби срещу 

доставчиците на услуги и 

тяхната ефективност 

1. Брой 

обработени 

сигнали на крайни 

ползватели и 

потребители на 

пощенски услуги. 

 

2. Брой проведени 

срещи с 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

потребители на 

пощенски услуги. 

 

Провеждане на 

срещи с 

предприятията, 

предоставящи 
електронни 

съобщителни услуги 

във връзка с 

постъпващите 

сигнали от крайните 

ползватели. 

 

 

предприятията във 

връзка с 

постъпващите в 

КРС сигнали от 

крайни 

ползватели. 

Стратегическ

а цел 3: 

Устойчиво 

институциона

лно развитие и 
международно 

партньорство 

Х Х Х Х Х Х Х 

 Подцел 3.1. 

Повишаване на 

възможностите 

за  мониторинг 

на 

радиочестотния 

спектър за 

граждански 

нужди и по-

3.1.1. 

Повишаване на 

възможностите 

за  мониторинг 

на 

радиочестотния 

спектър за 

граждански 

нужди и по-

3.1.1.Осигуряване на 

специализирана 

измервателна 

апаратура за 

разширяване 

възможностите  на  

Националната 

система за 

мониторинг на 

Съгласно плана 

за развитие на 

НСМРЧС за 

периода 

2021÷2025 г. 

Разширяване и 

оптимизиране на 

функционалните и 

технологичните 

възможности на НСМРЧС 

По-ефикасно и по-

ефективно изпълнение на 

задачите по мониторинг и 

контрол на РЧС за 

Оптимизиране на 

структурата и 

организацията на 

НСМРЧС чрез 

изграждане на 

нови 

дистанционно-

управляеми 

станции за 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ефективно 

изпълнение на 

контролните 

функции на КРС 

при 

осъществяване 

на електронни 
съобщения с 

използване на 

радиочестотен 

спектър. 

ефективно 

изпълнение на 

контролните 

функции на КРС 

при 

осъществяване 

на електронни 
съобщения с 

използване на 

радиочестотен 

спектър. 

радиочестотния 

спектър за 

граждански нужди 

(НСМРЧС); 

граждански нужди. радиомониторинг 

и доставка на 

специализирана 

измервателна 

апаратура. 

 

 3.1.2. Изграждане на 

лаборатория за 
електромагнитна 

съвместимост за 

провеждане на 

тестове за  

съответствие 

съгласно 

изискванията на  

европейските 

стандарти. 

2022-2024 г. Тестване на параметри на 

радиоелектронните и 
битовите електронни 

продукти/устройства/съоръ

жения за съответствие с 

европейските стандарти в 

областта на 

електромагнитната 

съвместимост 

Изграждане, 

въвеждане в 
експлоатация и 

акредитиране на 

лабораторията 

съгласно 

изискванията на 

БДС EN ISO/IEC 

17025. 

Х 

 Подцел 3.2.  
Поддържане на 

ефективно и 

ползотворно 
международно 

сътрудничество 

и активно 

участие в 

дейността на 

специализирани

те организации в 

областта на 

електронните 

съобщения и 

3.2.1. 

Поддържане на 

ефективно и 

ползотворно 
международно 

сътрудничество 

и активно 

участие в 

дейността на 

специализирани

те организации в 

областта на 

електронните 

съобщения и 

Участие в прояви, 

организирани от 

специализираните 

световни и 
европейски 

организации, сред 

които BEREC, 

ERGP, IRG, ITU, 

UPU, CEPT, ETSI, 

FRATEL и др. 

Активно участие в 

срещите за 2022 г. и 

в процеса на вземане 

на решения на  

декември Развитие и утвърждаване на 

партньорски 

взаимоотношения в процеса 

на въвеждане и  прилагане 
на регулаторни политики и 

практики с международни, 

европейски и регионални 

организации.  

Участие на 

членове и експерти 

на КРС в 

международни 
прояви и срещи 

организирани от 

световни, 

европейски и 

регионални 

организации. 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пощенските 

услуги на 

световно, 

европейско и 

регионално 

ниво. 

пощенските 

услуги на 

световно, 

европейско и 

регионално 

ниво. 

Пленарните 

заседания на Съвета 

на регулаторите на 

BEREC, 

Управителния съвет 

на Службата на 

BEREC, 
включително в 

проведените 

семинари, както и в 

Пленарните 

заседания на ERGP 

и Генералната 

асамблея на IRG. 

Участие в прояви 

организирани на 

регионално ниво.  

 Подцел 3.3. 
Развитие на 

партньорства в 
страната и 

чужбина. 

3.3.1. Развитие 

на партньорства 

в страната и 
чужбина. 

Двустранни срещи с 

национални 

регулаторни органи  
на база сключени 

меморандуми за 

сътрудничество. 

декември Развитие и утвърждаване на 

двустранното 

сътрудничество с други 
НРО. 

Участие на 

членове и експерти 

на КРС в 
двустранни срещи 

с други НРО. 

Х 

 Подцел 3.4. 
Повишаване на 

административн

ия капацитет. 

Х Х Х Х Х Х 

  3.4.1.  

Повишаване и 

поддържане 

квалификацията 

Анализ на 

потребностите, 

годишно планиране, 

организиране на 

декември Поддържане актуални 

знанията на служителите, 

повишаване на 

квалификацията и 

Изготвен доклад за 

идентифициране 

на потребностите. 

Брой проведени 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на служителите обучения разширяване на 

компетентността им  

обучения. 

Брой получени 

сертификати. 

  3.4.2.  

Механизъм за 

мониторинг на 

организираните 

обучения 

Изготвяне на анкети 

и организиране на 

попълването им 

декември Прилагане на механизми за 

мониторинг на 

организираните обучения  

 

Изследване на 

ефекта от 

проведените 

обучения на база 

обобщени анкетни 
карти. 

Х 

  3.4.3. 

Изследване на 

ефекта от 

обучението в 

дейността на 

служителите 

Систематизиране на 

данните от анкетите 

и анализ на 

резултатите 

декември Анализ на ефекта от 

организираните обучения, 

който да послужи за бъдещо 

планиране и действия 

 

Изследване на 

ефекта от 

проведените 

обучения върху 

изпълнението на 

длъжността и 

работната среда, 

на база обобщени 

анкетни карти. 

Х 

  3.4.4. 

Подобряване 

условията на 

труд 

Осигуряване на 

възможности и 

реализирането им в 

организационната 
среда 

декември Подобрена материална база 

и условия на труд във връзка 

с трудовите и служебните 

правоотношения на 
служителите  

 

Изготвени доклади 

и заповеди. 

Текучество на 

персонала. 
Х 

  3.4.5. 

Повишаване на 

административн

ия контрол чрез 

контрол на 

дейности по 

качество на 

Извършване на 

планови и 

извънпланови 

проверки от 

Инспектората на 

КРС на структури, 

дейности и процеси 

декември Подобряване ефективността 

на дейността  на 

администрацията на КРС. 

 

Предотвратяване и 

отстраняване на нарушения. 

 

Изготвени доклади 

и заповеди. 

 

Изготвени 

анализи. 

 

Брой извършени 

Х 



27 
 

Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

изпълнение на 

заданията и 

оценка на 

интегритета 

в администрацията 

на КРС.  

 

Осъществяване на 

ефективен  контрол 

от Инспектората на 

КРС за спазването 
на законите, 

подзаконовите и 

вътрешноведомстве

ните актове от 

служителите на 

администрацията на 

КРС и предложения 

за обучения. 

 

 проверки. 

 

Брой препоръки за 

подобряване на 

дейността на 

звената в 

администрацията 
на КРС вкл. за 

изменение на 

вътрешноведомств

ени актове. 

 

Брой обработени  

сигнали. 

 

 

 Подцел 3.5.  
Развитие на 

информационни

те технологии и 
електронните 

административн

и услуги на КРС 

чрез: 

Х Х Х Х Х Х 

 3.5.1.  
Внедряване на 

информационни 

системи, 

ориентирани 

към бизнеса и 

гражданите, 

3.5.1.1.Създаван

е на нови 

информационни 

системи и 

регистри 

Изграждане на нови 

информационни 

системи, които ще 

осигурят нови 

регистри за бизнеса 

и гражданите, 

съобразно 

декември Въведени в експлоатация 

нови информационни 

системи и регистри 

Създадени  

информационни 

системи и  

регистри, които да 

се използват от 

бизнеса, 

гражданите и КРС 

Х 
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Стратегическа 

цел на КРС от 

Стратегически

я план на КРС 

(2022 – 2024) 

Стратегическа 

подцел на КРС 

от 

Стратегическия 

план на КРС 

(2022 – 2024)  

ГОДИШНА 

ЦЕЛ за 2022 г., 

свързана с 

изпълнението на 

целите в кл.1 и 2 

Дейности  Срок за 

изпълнение 

(месец) 

Очакван резултат Индикатори за 

изпълнение (К) 

Изпълнен

ие (към 

31 

декември) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

както и развитие 

и поддръжка на 

електронните 

услуги 

нормативните 

задължения на КРС. 

да изпълнява 

нормативните си 

задължения. 

 3.5.2.Осигурява

не на 

информационна 

сигурност, 
адекватна на 

интересите и 

изискванията за 

сигурност на 

информацията 

на КРС, бизнеса 

и гражданите 

3.5.2.1. Спазване 

на всички 

изисквания за 

информационна 
сигурност на 

изградените 

нови 

информационни 

системи, както и 

подобряване на 

информационна

та сигурност в 

КРС 

Следене за спазване 

на изискванията за 

мрежова и 

информационна 
сигурност при 

изграждането на 

новите системи и 

осигуряване на 

услуги  (при 

необходимост и 

закупуване на 

софтуери) за 

подобряване на 

информационната 

сигурност в КРС 

декември Изградени нови 

информационни системи, 

отговарящи на изискванията 

за мрежова и 
информационна сигурност и 

подобрена информационна 

сигурност в КРС, 

включително и  точно 

класифициране и маркиране 

на информацията в КРС за 

различни видове документи, 

обработвани в КРС. 

 

Създадени 

информационни 

системи 

отговарящи на 
изискванията за 

мрежова и 

информационна 

сигурност и 

подобряване на 

информационната 

сигурност в КРС, в 

т.ч.  и създаване на 

конкретен 

класификатор за  

маркиране на 

информацията, 
обработвана в 

КРС. 

Х 

 


